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Pozměňovací návrh 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 82 odst. 
2 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-
0088/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 16, 
čl. 82 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, v souladu s 
nimiž Komise předložila svůj návrh 
Parlamentu (C7-0088/2010),

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2 a (nové) 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 7, 8, 11 a 24 
Listiny základních práv Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2 b (nové) 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 8 a 10 Evropské 
úmluvy o lidských právech,

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2 c (nové) 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech 
dítěte z roku 1989, a zejména na články 19 
a 34 této úmluvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2 d (nové) 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy 
o ochraně dětí před pohlavním 
vykořisťováním a zneužíváním z roku 
2007,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Birgit Sippel

Návrh legislativního usnesení
Bod 3 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

3. pověřuje svého předsedu, aby předal 
postoj Parlamentu Radě, Komisi a
parlamentům členských států.

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj 
Parlamentu předal Radě, Komisi, 
parlamentům členských států a 
evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pohlavní zneužívání a pohlavní 
vykořisťování dětí, včetně dětské 
pornografie, představují závažné 
porušování základních práv, zejména práv 
dítěte na takovou ochranu a péči, jaká je 
nezbytná pro jeho blaho, jak jsou 
stanovena Úmluvou OSN o právech dítěte 
a Listinou základních práv Evropské unie.

(1) Pohlavní zneužívání a pohlavní 
vykořisťování dětí, včetně dětské 
pornografie, představují závažné 
porušování právních předpisů a
základních práv, zejména práv dítěte na 
takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná 
pro jeho blaho, jak jsou stanovena 
Úmluvou OSN o právech dítěte a Listinou 
základních práv Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) K pohlavnímu zneužívání dětí 
nejčastěji dochází přímo v okolí dítěte, 
během delšího období a ze strany autority, 
jako jsou rodiče, příbuzní, učitelé, 
pečovatelé nebo představitelé náboženství.  
Vztah závislosti mezi obětí a pachatelem, 
přísné společenské nebo morální normy 
komunity, pocit viny a strach z trestu či z 
vyloučení z komunity způsobují, že je pro 
mladé oběti nesmírně obtížné o těchto 
záležitostech mluvit a v některých 
případech mlčí až dlouho do dospělosti.  
Tato skutečnost je významnou překážkou 
účinného stíhání případů zneužívání dětí.  
Zneužívání dětí proto často zůstává 
neoznámeno či nepotrestáno.
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Or. en

Odůvodnění

Nedávná studie (která má být zveřejněna v únoru 2011) ukazuje, že přibližně ve 30 % všech 
případů byli těmi, kdo zneužívali, rodiče, v 10 % tety a strýcové, v 10 % prarodiče a přibližně 
v 8 % případů vlastní bratři a sestry.  Kromě toho bylo 19 % chlapců a přibližně 10 % děvčat 
zneužíváno svými vlastními přáteli. V 10 až 20 % případů jsou děti zneužívány v institucích, 
jako jsou školy, sportovní kluby a církev.

Pozměňovací návrh 46

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) K pohlavnímu zneužívání dochází 
zejména ze strany osoby, která je dítěti 
známa, a může k němu docházet v rámci 
domova, školy, komunity, mládežnické či 
náboženské skupiny nebo v rámci státní 
péče o dítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Kinga Gál

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vzhledem k neustále se zvyšující míře 
používání internetu je velmi důležité 
upozorňovat na technické možnosti 
prevence.  Je třeba šířit mezi rodiči a 
pracovníky ve školství informační 
materiály o používání nástrojů pro 
kontrolu prohlížených stránek 
umožňujících filtrovat internetový obsah.  
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Podpory by se mělo dostat rovněž 
programům a produktům, jejichž pomocí 
lze filtrovat internetový obsah dostupný 
prostřednictvím mobilních telefonů a 
herních konzolí. Dále jsou třeba 
konkrétní opatření s cílem informovat děti 
a varovat je před nebezpečími v případě 
nepovoleného přístupu k informacím a 
obrázkům na veřejných internetových 
stránkách a s tím spojeným rizikem 
zneužívání.

Or. hu

Pozměňovací návrh 48
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vyzývá ty signatáře Úmluvy OSN o 
právech dítěte (dále jen „úmluva“), kteří 
nesplnili oznamovací povinnost podle 
článku 44 úmluvy, a to zejména Belgii, 
Kypr, Řecko, Svatý stolec a Portugalsko, 
aby Výboru OSN pro práva dítěte 
předložili zprávy o opatřeních, která 
přijali s cílem umožnit v praxi výkon práv 
uznaných úmluvou, a o pokroku, jehož 
bylo při využívání těchto práv dosaženo.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Členské státy jsou vyzývány k tomu,
aby za účelem sledování a vyhodnocování 
fenoménu pohlavního vykořisťování a 
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pohlavního zneužívání dětí vytvořily na 
státní či místní úrovni a ve spolupráci s 
občanskou společností mechanismy 
určené ke shromažďování údajů nebo 
koordinační střediska, přičemž budou 
řádně dodržovat požadavky na ochranu 
osobních údajů v souladu s Úmluvou 
Rady Evropy CETS č. 201 o ochraně dětí 
před pohlavním vykořisťováním a 
pohlavním zneužíváním. Aby mohla Unie 
řádně vyhodnotit výsledky opatření pro 
boj proti pohlavnímu zneužívání, 
vykořisťování a dětské pornografii, měla 
by pokračovat ve své práci na metodikách 
a metodách shromažďování údajů s cílem 
získat srovnatelné statistiky.

Or. en

Odůvodnění

Nejsou k dispozici spolehlivé údaje a poznatky o rozsahu kriminality a účinnosti politických 
opatření pro boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí.

Pozměňovací návrh 50
Lena Ek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Mělo by být posíleno procesní 
postavení dětí tak, aby odpovídalo jejich 
právům zakotveným v Úmluvě OSN 
o právech dítěte.

Or. sv

Pozměňovací návrh 51
Lena Ek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Orgány mají povinnost dosáhnout 
takové úrovně, kdy budou dobře rozumět 
dětem a způsobu jejich chování pod tíhou 
traumatických zážitků, aby pak zajistily 
vysokou kvalitu získávání důkazů a ulevily 
dětem od stresové zátěže při provádění 
nezbytných opatření.  To vyžaduje 
zvýšenou mezinárodní spolupráci a je 
třeba, aby orgány zajistily, aby na 
vyšetřování, jehož rámci se pracuje s 
dětmi, byly dány k dispozici dostatečné 
zdroje. 

Or. sv

Pozměňovací návrh 52
Mariya Nedelcheva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Členské státy musí dbát na ochranu 
dětí před všemi formami vykořisťování 
nebo pohlavního zneužívání. Za tímto 
účelem by měla být nejvýznamnější 
institucí škola s cílem předcházet takovým 
trestným činům díky zavedení 
informačních a osvětových programů. 
Proto je důležité, aby zaměstnanci škol 
byli odpovídajícím způsobem vyškoleni 
a informovali děti o jejich právech, aby je 
naučili poznávat rizikové situace 
a vyhýbat se jim a aby děti povzbudili 
k tomu, aby mluvily, pokud se staly obětí 
takovýchto trestných činů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice neupravuje politiku 
členských států, pokud jde o sexuální 
praktiky prováděné se souhlasem 
zúčastněných stran, kterých se mohou 
účastnit děti a které lze považovat za 
normální objevování sexuality při vývoji 
člověka s přihlédnutím k různým kulturním 
a právním tradicím, a také k novým 
formám navazování a udržování vztahů u 
dětí a dospívající mládeže, mimo jiné 
prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií.

(7) Tato směrnice neupravuje politiku 
členských států, pokud jde o sexuální 
praktiky prováděné se souhlasem 
zúčastněných stran, kterých se mohou 
účastnit děti a které lze považovat za 
normální objevování sexuality při vývoji 
člověka s přihlédnutím k různým kulturním 
a právním tradicím, a také k novým 
formám navazování a udržování vztahů u 
dětí a dospívající mládeže, mimo jiné 
prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií. Uvedené 
otázky do oblasti působnosti této směrnice 
nespadají. Je na členských státech, aby 
v souvislosti s těmito otázkami vymezily, 
co by mělo a co by nemělo být považováno 
za trestný čin.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice neupravuje politiku 
členských států, pokud jde o sexuální 
praktiky prováděné se souhlasem 
zúčastněných stran, kterých se mohou 
účastnit děti a které lze považovat za 
normální objevování sexuality při vývoji 
člověka s přihlédnutím k různým kulturním 
a právním tradicím, a také k novým 
formám navazování a udržování vztahů u 
dětí a dospívající mládeže, mimo jiné 
prostřednictvím informačních a 

(7) Pokud není přítomen prvek 
zneužívání, použití nátlaku nebo 
vykořisťování, tato směrnice neupravuje 
politiku členských států, pokud jde o 
sexuální praktiky prováděné se souhlasem 
zúčastněných stran, kterých se mohou 
účastnit děti a které lze považovat za 
normální objevování sexuality při vývoji 
člověka s přihlédnutím k různým kulturním 
a právním tradicím, a také k novým 
formám navazování a udržování vztahů u 
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komunikačních technologií. dětí a dospívající mládeže, mimo jiné 
prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Členské státy by měly být vybízeny k 
tomu, aby při vzdělávání budoucích i 
současných učitelů a pedagogických 
pracovníků poskytovaly nezbytné školení 
o příčinách změn chování u dětí a o 
případných změnách chování, na které je 
třeba se zaměřit.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V rámci boje proti pohlavnímu 
zneužívání, pohlavnímu vykořisťování 
dětí a dětské pornografii  je třeba v plné 
míře využívat existující nástroje zaměřené
na zajišťování a konfiskaci výnosů z 
trestné činnosti, jako je Úmluva OSN 
proti nadnárodnímu organizovaném 
zločinu a protokoly k této úmluvě, Úmluva 
Rady Evropy z roku 1990 o praní, 
vysledování, zajištění a propadnutí výnosů 
z trestné činnosti, rámcové rozhodnutí 
Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 
2001 o praní peněz, identifikaci, 
vysledování, zmrazení, zajištění a 
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propadnutí nástrojů trestné činnosti a 
výnosů z ní1 a rámcové rozhodnutí Rady 
2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o 
konfiskaci výnosů a majetku z trestné 
činnosti a nástrojů trestné činnosti2. Je 
třeba podporovat využívání zajištěných a 
konfiskovaných nástrojů trestné činnosti 
uvedené v této směrnici a výnosů z ní na 
pomoc obětem a jejich ochranu, včetně k 
odškodnění obětí.
1 Úř. věst. L 182, 5.7.2001, s. 1.
2 Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 49.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vyšetřování trestných činů a podávání 
žalob v trestních řízeních by se mělo 
usnadnit, aby se vzaly v úvahu obtíže, které 
musí dětské oběti při oznamování zneužití 
překonávat, a anonymita pachatelů 
trestných činů v kybernetickém světě. Aby 
byla zajištěna úspěšnost vyšetřování a 
stíhání trestných činů uvedených v této 
směrnici, měly by být osobám a orgánům 
odpovědným za vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů dostupné účinné
vyšetřovací nástroje. Mezi tyto nástroje 
mohou patřit tajné operace, odposlech, 
sledování včetně elektronického 
sledování, monitorování bankovních účtů 
nebo jiné finanční vyšetřování.

(8) Vyšetřování trestných činů a podávání 
žalob v trestních řízeních by se mělo 
usnadnit, aby se vzaly v úvahu obtíže, které 
musí dětské oběti při oznamování zneužití 
překonávat, a anonymita pachatelů 
trestných činů v kybernetickém světě. Aby 
byla zajištěna úspěšnost vyšetřování a 
stíhání trestných činů uvedených v této 
směrnici, měly by být osobám a orgánům 
odpovědným za vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů dostupné účinné 
vyšetřovací nástroje. Mezi tyto nástroje 
mohou patřit tajné operace nebo
odposlech, je-li zachovávána ochrana 
soukromí v souladu s vnitrostátními a 
unijními normami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vyšetřování trestných činů a podávání 
žalob v trestních řízeních by se mělo 
usnadnit, aby se vzaly v úvahu obtíže, které 
musí dětské oběti při oznamování zneužití 
překonávat, a anonymita pachatelů 
trestných činů v kybernetickém světě. Aby 
byla zajištěna úspěšnost vyšetřování a 
stíhání trestných činů uvedených v této 
směrnici, měly by být osobám a orgánům 
odpovědným za vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů dostupné účinné 
vyšetřovací nástroje. Mezi tyto nástroje 
mohou patřit tajné operace, odposlech, 
sledování včetně elektronického sledování, 
monitorování bankovních účtů nebo jiné 
finanční vyšetřování.

(8) Vyšetřování trestných činů a podávání 
žalob v trestních řízeních by se mělo 
usnadnit, aby se vzaly v úvahu obtíže, které 
musí dětské oběti při oznamování zneužití 
překonávat, a anonymita pachatelů 
trestných činů v kybernetickém světě. Aby 
byla zajištěna úspěšnost vyšetřování a 
stíhání trestných činů uvedených v této 
směrnici, měly by být osobám a orgánům 
odpovědným za vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů dostupné účinné 
vyšetřovací nástroje. Mezi tyto nástroje 
mohou patřit tajné operace, odposlech, 
sledování včetně elektronického sledování, 
monitorování bankovních účtů nebo jiné 
finanční vyšetřování, tyto prostředky však 
budou použity pouze tehdy, je-li zajištěn 
plný soulad se zásadami nezbytnosti a 
proporcionality a soudní dohled.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Georgios Papanikolaou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vyšetřování trestných činů a podávání 
žalob v trestních řízeních by se mělo 
usnadnit, aby se vzaly v úvahu obtíže, které 
musí dětské oběti při oznamování zneužití
překonávat, a anonymita pachatelů 
trestných činů v kybernetickém světě. Aby 
byla zajištěna úspěšnost vyšetřování a 
stíhání trestných činů uvedených v této 
směrnici, měly by být osobám a orgánům 

(8) Vyšetřování trestných činů a podávání 
žalob v trestních řízeních by se mělo 
usnadnit, aby se vzaly v úvahu obtíže, které 
musí dětské oběti při oznamování zneužití 
překonávat, a anonymita pachatelů 
trestných činů v kybernetickém světě. Aby 
byla zajištěna úspěšnost vyšetřování a 
stíhání trestných činů uvedených v této 
směrnici, měly by být osobám a orgánům 
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odpovědným za vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů dostupné účinné 
vyšetřovací nástroje. Mezi tyto nástroje 
mohou patřit tajné operace, odposlech, 
sledování včetně elektronického sledování, 
monitorování bankovních účtů nebo jiné 
finanční vyšetřování.

odpovědným za vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů dostupné účinné 
vyšetřovací nástroje. Mezi tyto nástroje 
mohou patřit tajné operace, odposlech, 
sledování včetně elektronického sledování, 
monitorování bankovních účtů nebo jiné 
finanční vyšetřování. Za nezbytně nutnou 
se rovněž považuje přeshraniční 
spolupráce a při úsilí o rozbití sítí dětské 
pornografie může pomoci Europol.

Or. el

Pozměňovací návrh 60
Michèle Striffler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) V rámci preventivních opatření musí 
členské státy zajistit, aby informační 
a osvětové kampaně byly dostupné všem, 
a musí zejména dbát, aby byly 
srozumitelné pro děti, které ještě neumějí 
číst. Za tímto účelem by měly být ve všech 
školských zařízeních (mateřských 
a základních školách, středních školách 
a gymnáziích) a obecně na všech místech, 
kam děti obvykle chodí, umístěny 
dostatečně srozumitelné plakáty 
přizpůsobené každé věkové kategorii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Efektivní vyšetřovací nástroje a plná 
přeshraniční spolupráce s cílem zajistit 
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rychlý a účinný přístup k záznamům v 
rejstříku trestů a k mezinárodním 
databázím s informacemi o zneužívání 
dětí by měly být k dispozici těm, kteří jsou 
pověřeni vyšetřováním a stíháním těchto 
trestných činů, protože děti mají – jak 
potvrdil Evropský soud pro lidská práva –
právo na ochranu ze strany státu před 
takto závažným druhem zásahu do 
základních aspektů jejich intimity, a to v 
podobě účinných odrazujících opatření. 
Mezi tyto nástroje může patřit rychlé 
odhalování dat, která si mohou vyhledat 
uživatelé internetu, zejména na online 
fórech, na nichž může nejspíše docházet  
k pokusům o získání důvěry dětí 
k sexuálním účelům (grooming) a která 
garantují anonymitu uživatelů, sledování 
obsahu komunikace, skrytá kontrola 
včetně elektronické kontroly, 
monitorování bankovních účtů nebo 
převodů peněz nebo podobné způsoby 
finančního vyšetřování, a to se zřetelem k 
zásadě přiměřenosti a způsobem, který 
podléhá soudnímu přezkumu.

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Členské státy by měly podporovat 
otevřený dialog a komunikaci se zeměmi, 
které nejsou členy EU, aby bylo možné 
stíhat v souladu s příslušnými 
vnitrostátními předpisy pachatele, kteří 
cestují za hranice EU za účelem sexuální 
turistiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být přijímána opatření na 
ochranu dětských obětí, v jejich nejlepším 
zájmu a s přihlédnutím k jejich potřebám. 
Dětské oběti by měly mít snadný přístup k 
opravným prostředkům, včetně 
bezplatného právního poradenství a 
zastupování a opatření řešících střet zájmů, 
pokud ke zneužívání dochází v rodině. 
Pokud svůj případ předloží příslušným 
orgánům, neměly by dětské oběti také 
podléhat sankcím ukládaným například 
podle vnitrostátních právních předpisů o 
přistěhovalectví nebo prostituci. Mimo to 
by účast v trestním řízení neměla těmto 
obětem způsobovat další trauma 
zapříčiněné výslechy nebo vizuálním 
kontaktem s pachateli.

(10) Opatření na ochranu dětských obětí a 
přizpůsobení soudního systému k jednání 
s dětmi by měla být přijímána v nejlepším 
zájmu dětí a s přihlédnutím k jejich 
potřebám a k jejich právu na ochranu 
před nebezpečím, že se opět stanou obětí 
trestného činu, zejména porušením jejich 
soukromí; měla by také přikládat 
náležitou váhu jejich názorům a 
stanoviskům, jak je například stanoveno v 
pokynech OSN pro spravedlnost ve věcech 
týkajících se dětských obětí a svědků 
trestných činů a v pokynech ministrů 
Rady Evropy k soudnictví šetrnému k 
dětem. Dětské oběti by měly mít snadný 
přístup k opravným prostředkům, včetně 
bezplatného právního poradenství a 
zastupování a opatření řešících střet zájmů, 
pokud ke zneužívání dochází v rodině. V 
tomto ohledu by měly být dětské oběti a 
jejich rodiče, pokud nejsou zapojeni do 
údajného zneužívání, plně informováni o 
svých právech, o službách, které mají k 
dispozici, a o pokroku a výsledku řízení a 
mělo by jim rovněž být poskytnuto právní 
poradenství a zastupování, aby mohli 
žádat o odškodnění. Navíc by měla být 
zavedena opatření, na jejichž základě by 
rodiče či opatrovníci, kteří se na 
zneužívání nepodílejí, obdrželi 
odpovídající asistenci a školení s cílem být 
svému dítěti nápomocni po celou dobu 
řízení a období rekonvalescence. Pokud 
svůj případ předloží příslušným orgánům, 
neměly by dětské oběti také podléhat 
sankcím ukládaným například podle 
vnitrostátních právních předpisů o 
přistěhovalectví nebo prostituci. Mimo to 
by účast v trestním řízení neměla těmto 
obětem způsobovat další trauma 
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zapříčiněné výslechy nebo vizuálním 
kontaktem s pachateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být přijímána opatření na 
ochranu dětských obětí, v jejich nejlepším 
zájmu a s přihlédnutím k jejich potřebám. 
Dětské oběti by měly mít snadný přístup k 
opravným prostředkům, včetně 
bezplatného právního poradenství a 
zastupování a opatření řešících střet zájmů, 
pokud ke zneužívání dochází v rodině. 
Pokud svůj případ předloží příslušným 
orgánům, neměly by dětské oběti také 
podléhat sankcím ukládaným například 
podle vnitrostátních právních předpisů o 
přistěhovalectví nebo prostituci. Mimo to 
by účast v trestním řízení neměla těmto 
obětem způsobovat další trauma 
zapříčiněné výslechy nebo vizuálním 
kontaktem s pachateli.

(10) Měla by být přijímána opatření na 
ochranu dětských obětí, v jejich nejlepším 
zájmu a s přihlédnutím k jejich potřebám, 
včetně ochrany jejich identity za všech 
okolností. K těmto opatřením by měla 
patřit i prevence takového zneužívání 
prostřednictvím osvětových kampaní 
zaměřených na všechny zúčastněné 
strany, včetně dětí, rodičů a 
pedagogických pracovníků, s cílem naučit 
je rozpoznávat příznaky pohlavního 
zneužívání, ať již na internetu, či mimo 
něj. Dětské oběti by měly mít snadný 
přístup k opravným prostředkům, včetně 
bezplatného právního poradenství a 
zastupování a opatření řešících střet zájmů, 
pokud ke zneužívání dochází v rodině. 
Pokud svůj případ předloží příslušným 
orgánům, neměly by dětské oběti také 
podléhat sankcím ukládaným například 
podle vnitrostátních právních předpisů o 
přistěhovalectví nebo prostituci. Mimo to 
by účast v trestním řízení neměla těmto 
obětem způsobovat další trauma 
zapříčiněné výslechy nebo vizuálním 
kontaktem s pachateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Mariya Nedelcheva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový) 



PE456.647v02-00 18/154 AM\854749CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vzhledem k tomu,k jak těžkému 
psychologickému poškození může vést 
pohlavní zneužívání a jak obtížně – někdy 
ze strachu – o něm dětské oběti mluví, 
musí členské státy dbát na to, aby byl 
v promlčecích lhůtách zohledněn 
mimořádný charakter těchto trestných 
činů. Je proto důležité, aby tato lhůta byla 
dostatečně dlouhá, aby dospělý, poté co 
dosáhl zákonné plnoletosti, mohl podat 
trestní oznámení za činy, které byly vůči 
němu spáchány v dětství, a aby jeho 
stížnost nebyla zamítnuta, protože od 
skutku již uplynula dlouhá doba. Stejně 
tak by dospělé osoby, které byly v dětství 
obětí pohlavního zneužívání, měly mít po 
celou dobu trestního řízení a, pokud je to 
nutné, i po něm, nárok na odpovídající 
psychologickou a právní pomoc.

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Dětské oběti by neměly podléhat 
sankcím a mělo by se jim dostat 
odpovídající právní podpory a 
poradenství, a to i v případech, kdy 
nedojde k zahájení trestního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Dětské oběti by při trestním řízení 
neměly být vystaveny vizuálnímu kontaktu 
s pachatelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se předešlo opakovanému 
páchání trestných činů a aby se tento jev 
v co největší míře omezil, měli by se 
pachatelé trestných činů podrobit 
posouzení své nebezpečnosti a možného 
rizika opakování sexuálně motivovaných 
trestných činů spáchaných na dětech a
měli by mít na základě dobrovolnosti 
přístup k účinným intervenčním
programům nebo opatřením.

(11) Aby se předešlo opakovanému 
páchání trestných činů, měli by mít 
pachatelé trestných činů na základě 
dobrovolnosti přístup k podpůrným
programům, léčbě nebo péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se předešlo opakovanému 
páchání trestných činů a aby se tento jev 
v co největší míře omezil, měli by se 
pachatelé trestných činů podrobit 
posouzení své nebezpečnosti a možného 
rizika opakování sexuálně motivovaných 
trestných činů spáchaných na dětech a měli 
by mít na základě dobrovolnosti přístup 

(11) Aby se předešlo opakovanému 
páchání trestných činů a aby se tento jev 
v co největší míře omezil, měli by se 
pachatelé trestných činů podrobit 
posouzení své nebezpečnosti a možného 
rizika opakování sexuálně motivovaných 
trestných činů spáchaných na dětech a měli 
by mít na základě dobrovolnosti přístup 
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k účinným intervenčním programům nebo 
opatřením.

k účinným intervenčním programům nebo 
opatřením. Aby se zajistila účinnost 
intervenčních opatření, členské státy se 
vybízejí, aby pravidelně prováděly 
hodnocení metod a postupů přinášejících 
nejlepší výsledky a aby financovaly studie 
na úrovni EU, jež by umožňovaly 
srovnání a výměnu osvědčených postupů.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí mít lepší informace o účinnosti úsilí v oblasti prevence, neboť je nutné mít 
přehled o tom, která opatření přijatá za účelem prevence zneužívání skutečně fungují. 
Zároveň může být pro jednotlivé členské státy obtížné provádět samostatně studie, jejichž 
záběr by byl dostatečně široký, aby poskytovaly spolehlivé odpovědi. Z tohoto důvodu by byl 
užitečný výzkum na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se pachatelům trestných 
činů, kteří byli odsouzeni, případně 
dočasně nebo trvale zabránit ve výkonu 
činností, u nichž se předpokládá 
pravidelný styk s dětmi. Mělo by se 
umožnit provádění takových zákazů 
v rámci celé EU.

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se pachatelům trestných 
činů, kteří byli odsouzeni, případně 
dočasně nebo trvale zabránit ve výkonu 
profesních a dobrovolných činností 
spojených s dozorem nad dětmi. Mělo by 
se umožnit provádění takových zákazů 
v rámci celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Mariya Nedelcheva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se pachatelům trestných 
činů, kteří byli odsouzeni, případně 
dočasně nebo trvale zabránit ve výkonu 
činností, u nichž se předpokládá pravidelný 
styk s dětmi. Mělo by se umožnit 
provádění takových zákazů v rámci celé 
EU.

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se pachatelům trestných 
činů, kteří byli odsouzeni, případně 
dočasně nebo trvale zabránit ve výkonu 
jakýchkoli činností, u nichž se předpokládá 
pravidelný styk s dětmi. Mělo by se 
umožnit provádění takových zákazů 
v rámci celé EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se pachatelům trestných 
činů, kteří byli odsouzeni, případně 
dočasně nebo trvale zabránit ve výkonu 
činností, u nichž se předpokládá pravidelný 
styk s dětmi. Mělo by se umožnit 
provádění takových zákazů v rámci celé 
EU.

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se pachatelům trestných 
činů, kteří byli odsouzeni, případně 
dočasně nebo trvale zabránit ve výkonu 
profesních činností, u nichž se 
předpokládá pravidelný styk s dětmi. Mělo 
by se umožnit provádění takových zákazů 
v rámci celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se pachatelům trestných 

(12) V případě opakovaného páchání 
trestných činů nebo pokusů o ně může 
soudní orgán přijmout opatření s cílem 
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činů, kteří byli odsouzeni, případně
dočasně nebo trvale zabránit ve výkonu 
činností, u nichž se předpokládá 
pravidelný styk s dětmi. Mělo by se 
umožnit provádění takových zákazů 
v rámci celé EU.

zabránit dočasně nebo trvale jakémukoli 
pravidelnému profesionálnímu styku mezi 
pachateli a dětmi. Mělo by se umožnit 
provádění takových zákazů v rámci celé 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Pachatelům, kteří byli odsouzeni, by 
neměl být umožněn výkon žádného 
povolání, jež přímo zahrnuje péči o děti.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje a 
dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 

(13) Materiály zobrazující pohlavní 
zneužívání dětí, kterými se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, jsou
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti těmto materiálům je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
pohlavní zneužívání dětí tím, že bude 
pachatelům ztíženo nahrávání takového 
obsahu na veřejně přístupné internetové 
stránky. Je proto zapotřebí vyvarovat se 
neúčinných technických opatření, která 
nejen že ponechávají nezákonné materiály 
na internetu, ale zároveň i vedou k tomu, 
že se zneužité děti opět stávají oběťmi 
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spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na 
jejich území. Jelikož se však navzdory 
takovému úsilí ukazuje odstranění dětské 
pornografie u zdroje jako obtížné, pokud 
jsou původní materiály umístěny mimo 
EU, měly by být také zavedeny 
mechanismy, jež by z území Unie 
zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii.
Mechanismy plnící tento účel mohou být v 
závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří a 
podnítí poskytovatelé internetových služeb, 
aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování 
přístupu na takové internetové stránky.
S cílem odstranit a blokovat obsah 
zobrazující zneužívání dětí by měla být 
navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících 
dětskou pornografii byly co nejúplnější a 
aby se zamezilo zdvojení práce. Všechny 
takové činnosti musí brát ohled na práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu
s Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie.
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

trestných činů. Proto jsou nezbytná taková 
opatření, která umožní odstranit obsah co 
nejrychleji již u zdroje a zasáhnout proti 
osobám, u nichž existuje silné podezření, 
že jsou vinny výrobou, distribucí nebo 
stahováním materiálů zobrazujících 
pohlavní zneužívání dětí. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a s pomocí 
dvoustranných či mnohostranných dohod 
napomáhat orgánům třetích zemí při 
účinném odstraňování těchto materiálů a 
při současném trestním stíhání osob, které 
se nacházejí na jejich území a které 
umístily materiály zobrazující pohlavní 
zneužívání dětí na internetové stránky 
nebo je distribuovaly na internetu.  Za 
tímto účelem je nezbytné využívat výsledky 
Programu pro bezpečnější internet, 
podporovat poskytovatele internetových 
služeb a poskytovat jim pobídky a 
spolupracovat s příslušnými nevládními 
organizacemi a sdruženími, jako je 
Asociace internetových tísňových linek.
Měla by být navázána a posilována 
spolupráce mezi iniciativami, veřejnými 
orgány a odvětvím poskytovatelů 
internetových služeb s cílem koordinovat a 
urychlovat vzájemnou informovanost o 
oznámeních, úsilí o odstranění materiálů 
a shromažďování důkazů za účelem 
trestního stíhání. Všechna taková opatření
musí respektovat práva konečných 
uživatelů, být zakotvena v právních 
předpisech a být v souladu se stávajícími 
soudními postupy a s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a Listinou základních 
práv Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Petra Kammerevert

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo umísťování takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která
umožní odstranit obsah již u zdroje 
a dopadnout osoby, které se provinily
výrobou, distribucí nebo stahováním 
vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte. 
EU by měla zejména prostřednictvím 
zvýšené spolupráce se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na 
jejich území. Jelikož se však navzdory 
takovému úsilí ukazuje odstranění dětské 
pornografie u zdroje jako obtížné, pokud 
jsou původní materiály umístěny mimo 
EU, měly by být také zavedeny 
mechanismy, jež by z území Unie 
zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii.
Mechanismy plnící tento účel mohou být 
v závislosti na situaci různé; například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří 
a podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování 
přístupu na takové internetové stránky.
S cílem odstraňovat a blokovat obsah
zobrazující zneužívání dětí by měla být 

(13) Vyobrazení sexuálních praktik 
s osobami mladšími 18 let je typem 
obsahu, jehož výroba, distribuce, 
rozmnožování, prodej nebo nákup není 
chráněn odvoláním se na základní práva. 
Pojem „vyobrazení sexuálních praktik“ 
slouží k tomu, aby byl pojem zneužívání 
rozšířen na všechny sexuální praktiky
s osobami mladšími 18 let i tehdy, kdy 
jsou tyto osoby nuceny praktiky provádět 
samy na sobě.  Proto jsou nezbytná taková 
opatření, která umožní co nejrychleji 
odstranit obsah již u zdroje a obvinit, 
dopadnout a předat k soudnímu řízení 
osoby, které se zabývají výrobou, distribucí 
nebo stahováním vyobrazení takového 
obsahu. EU by měla zejména 
prostřednictvím zvýšené spolupráce 
s třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, ale i pomocí dvoustranných 
nebo vícestranných dohod, napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky s obsahy 
vyobrazujícími sexuální praktiky 
s osobami mladšími 18 let, které jsou 
spravovány na jejich území. Měla by se 
posílit spolupráce s mezinárodní sítí 
internetových horkých linek INHOPE.
Měla by být navázána a posilována 
spolupráce mezi veřejnými orgány, aby se 
zamezilo zdvojování práce. Při všech 
těchto krocích je nutno brát ohled na práva 
koncových uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a jednat v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech 
a Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání 
a výměna zpráv o hlavních typech 
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navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících 
dětskou pornografii byly co nejúplnější 
a aby se zamezilo zdvojování práce. Při 
všech těchto krocích je nutno brát ohled na 
práva koncových uživatelů, dodržovat 
stávající právní a soudní postupy a jednat 
v souladu s Evropskou úmluvou o lidských 
právech a Listinou základních práv 
Evropské unie. Program pro bezpečnější 
internet vytvořil síť horkých linek, jejichž 
cílem je shromažďování informací 
a podávání a výměna zpráv o hlavních 
typech nedovoleného internetového 
obsahu.

nedovoleného internetového obsahu.

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje a 
dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí. Proto jsou nezbytná taková 
opatření, která umožní odstranit obsah již u 
zdroje a dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Za tímto účelem by měly být 
zavedeny mechanismy k posílení 
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pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Jelikož se však navzdory takovému 
úsilí ukazuje odstranění dětské 
pornografie u zdroje jako obtížné, pokud 
jsou původní materiály umístěny mimo 
EU, měly by být také zavedeny 
mechanismy, jež by z území Unie 
zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii.
Mechanismy plnící tento účel mohou být v 
závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří a 
podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování 
přístupu na takové internetové stránky. 
S cílem odstranit a blokovat obsah 
zobrazující zneužívání dětí by měla být 
navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících 
dětskou pornografii byly co nejúplnější a 
aby se zamezilo zdvojení práce. Všechny 
takové činnosti musí brát ohled na práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech 
a Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

mezinárodní spolupráce mezi státy a 
justičními a policejními orgány a 
kontaktními místy pro hlášení dětské 
pornografie s cílem zajistit bezpečné a 
rychlé odstraňování takovýchto 
internetových stránek. 

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje a 
dopadnout osoby vinné z výroby, distribuce 
nebo stahování vyobrazení pohlavního 
zneužívání dítěte. EU by měla zejména 
prostřednictvím zvýšené spolupráce s 
třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi napomáhat orgánům třetích 
zemí účinně odstraňovat internetové 
stránky obsahující dětskou pornografii, 
které jsou spravovány na jejich území. 
Jelikož se však navzdory takovému úsilí
ukazuje odstranění dětské pornografie u 
zdroje jako obtížné, pokud jsou původní 
materiály umístěny mimo EU, měly by být 
také zavedeny mechanismy, jež by z území
Unie zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být v 
závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří a 
podnítí poskytovatelé internetových služeb, 
aby dobrovolně vypracovali kodex chování 
a pokyny pro zablokování přístupu na 
takové internetové stránky. S cílem 
odstranit a blokovat obsah zobrazující 
zneužívání dětí by měla být navázána a 
posilována spolupráce mezi veřejnými 
orgány, zejména v zájmu zajištění toho, 
aby vnitrostátní seznamy internetových 
stránek obsahujících dětskou pornografii 
byly co nejúplnější a aby se zamezilo 
zdvojení práce. Všechny takové činnosti

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah co nejrychleji již u 
zdroje a dopadnout osoby (nebo proti nim 
zasáhnout), u nichž existuje silné 
podezření, že jsou vinny výrobou, 
distribucí nebo stahováním vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a s pomocí 
dvoustranných či mnohostranných dohod
napomáhat orgánům třetích zemí při 
účinném odstraňování internetových 
stránek obsahujících či šířících materiály 
zobrazující zneužívání dětí a usnadňovat 
trestní stíhání osob, které se nacházejí na 
jejich území a které umístily materiály 
zobrazující zneužívání dětí na internetové 
stránky nebo je distribuovaly na internetu.  
Jelikož se však navzdory takovému úsilí 
ukazuje odstranění dětské pornografie u 
zdroje jako obtížné, pokud jsou původní 
materiály umístěny mimo EU, mohou 
členské státy zavést další opatření, na 
jejichž základě omezí přístup
internetových uživatelů na svém území k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím materiály zobrazující zneužívání 
dětí. Mechanismy plnící tento účel mohou 
být v závislosti na situaci různé, například 
se příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost nařídit další 
opatření, jako je zablokování přístupu, 
nebo se podpoří a podnítí poskytovatelé 
internetových služeb, aby dobrovolně 
vypracovali kodex chování a pokyny pro 
omezení přístupu na takové internetové 
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musí brát ohled na práva konečných 
uživatelů, dodržovat stávající právní a 
soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

stránky.  Veškerá technická opatření k 
odstranění či omezení přístupu k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím materiály zobrazující zneužívání 
dětí by měla podléhat posílené spolupráci 
mezi veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících dětskou 
pornografii byly co nejúplnější a aby se 
zamezilo zdvojení práce.  Všechna taková 
opatření musí respektovat práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu s 
Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

Or. en

Odůvodnění

Prostřednictvím mezinárodních dohod by měly být zavedeny přísné postupy, které by zajistily, 
že budou okamžitě přijata opatření s cílem odstranit již u zdroje nedovolený obsah, přičemž 
ale bude zajištěno, že budou zachovány důkazy pro policejní vyšetřování. Bude na členských 
státech, zda zavedou další opatření, jako například zablokování přístupu, s cílem omezit 
přístup na internetové stránky obsahující materiály zobrazující zneužívání dětí.

Pozměňovací návrh 79
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo umísťování takového obsahu na 

(13) Vyobrazení sexuálních praktik 
s osobami mladšími 18 let je typem 
obsahu, jehož výroba, distribuce, 
rozmnožování, prodej nebo nákup není 
chráněn odvoláním se na základní práva. 
Pojem „vyobrazení sexuálních praktik“ 
slouží k tomu, aby byl pojem zneužívání 
rozšířen na všechny sexuální praktiky 
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veřejně přístupné internetové stránky.
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje 
a dopadnout osoby, které se provinily 
výrobou, distribucí nebo stahováním 
vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte. 
EU by měla zejména prostřednictvím 
zvýšené spolupráce se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na 
jejich území. Jelikož se však navzdory 
takovému úsilí ukazuje odstranění dětské 
pornografie u zdroje jako obtížné, pokud 
jsou původní materiály umístěny mimo 
EU, měly by být také zavedeny 
mechanismy, jež by z území Unie 
zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii.
Mechanismy plnící tento účel mohou být 
v závislosti na situaci různé; například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří 
a podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování 
přístupu na takové internetové stránky.
S cílem odstraňovat a blokovat obsah 
zobrazující zneužívání dětí by měla být 
navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících 
dětskou pornografii byly co nejúplnější 
a aby se zamezilo zdvojování práce. Při 
všech těchto krocích je nutno brát ohled na 
práva koncových uživatelů, dodržovat 
stávající právní a soudní postupy a jednat 
v souladu s Evropskou úmluvou o lidských 
právech a Listinou základních práv 
Evropské unie. Program pro bezpečnější 
internet vytvořil síť horkých linek, jejichž 
cílem je shromažďování informací 
a podávání a výměna zpráv o hlavních 
typech nedovoleného internetového 

s osobami mladšími 18 let i tehdy, že jsou 
tyto osoby nuceny praktiky provádět samy 
na sobě. Proto jsou nezbytná taková 
opatření, která umožní co nejrychleji
odstranit obsah již u zdroje a obvinit, 
dopadnout a předat k soudnímu řízení 
osoby, které se provinily výrobou, 
distribucí nebo stahováním vyobrazení 
takového obsahu.. EU by měla zejména 
prostřednictvím zvýšené spolupráce 
s třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, ale i pomocí dvoustranných 
nebo vícestranných dohod, napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky s obsahy 
vyobrazujícími sexuální praktiky 
s osobami mladšími 18 let, které jsou 
spravovány na jejich území. Měla by se 
posílit spolupráce s mezinárodní sítí 
internetových horkých linek INHOPE.
Měla by být navázána a posilována 
spolupráce mezi veřejnými orgány, aby se 
zamezilo zdvojování práce. Při všech 
těchto krocích je nutno brát ohled na práva 
koncových uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a jednat v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech 
a Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání 
a výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.
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obsahu.

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje a 
dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Jelikož se však navzdory takovému 
úsilí ukazuje odstranění dětské 
pornografie u zdroje jako obtížné, pokud 
jsou původní materiály umístěny mimo 
EU, měly by být také zavedeny 
mechanismy, jež by z území Unie 
zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být v 
závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří a 
podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky, a 
zajistit, aby bylo vyšetřování a trestní 
stíhání takovýchto trestných činů 
upřednostňováno. Proto jsou nezbytná 
taková opatření, která umožní odstranit 
obsah již u zdroje a dopadnout osoby vinné 
z výroby, distribuce nebo stahování 
vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte. 
EU by měla zejména prostřednictvím 
zvýšené spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat a 
trestně stíhat internetové stránky 
obsahující dětskou pornografii, které jsou 
spravovány na jejich území. Měla by být 
navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zamezení zdvojení práce. Všechny takové 
činnosti musí brát ohled na práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Členské státy mohou přijmout právní 
opatření omezující přístup k internetovým 
stránkám obsahujícím či šířícím 
vyobrazení zneužívání dětí pouze v 
případě potíží při spolupráci s třetími 



AM\854749CS.doc 31/154 PE456.647v02-00

CS

chování a pokyny pro zablokování 
přístupu na takové internetové stránky. 
S cílem odstranit a blokovat obsah 
zobrazující zneužívání dětí by měla být 
navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících 
dětskou pornografii byly co nejúplnější a 
aby se zamezilo zdvojení práce. Všechny 
takové činnosti musí brát ohled na práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

zeměmi ve věci odstraňování těchto 
vyobrazení a trestního stíhání pachatelů.
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Lena Ek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje a 
dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje a 
dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 
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orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Jelikož se však navzdory takovému 
úsilí ukazuje odstranění dětské 
pornografie u zdroje jako obtížné, pokud 
jsou původní materiály umístěny mimo 
EU, měly by být také zavedeny 
mechanismy, jež by z území Unie 
zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být v 
závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří a 
podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování 
přístupu na takové internetové stránky. 
S cílem odstranit a blokovat obsah 
zobrazující zneužívání dětí by měla být 
navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících dětskou 
pornografii byly co nejúplnější a aby se 
zamezilo zdvojení práce. Všechny takové 
činnosti musí brát ohled na práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. S cílem odstranit obsah zobrazující 
zneužívání dětí by měla být navázána a 
posilována spolupráce mezi veřejnými 
orgány, zejména v zájmu zajištění toho, 
aby vnitrostátní seznamy internetových 
stránek obsahujících dětskou pornografii 
byly co nejúplnější a aby se zamezilo 
zdvojení práce. Všechny takové činnosti 
musí brát ohled na práva konečných 
uživatelů, dodržovat stávající právní a 
soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje a 
dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Jelikož se však navzdory takovému 
úsilí ukazuje odstranění dětské 
pornografie u zdroje jako obtížné, pokud 
jsou původní materiály umístěny mimo 
EU, měly by být také zavedeny 
mechanismy, jež by z území Unie 
zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být v 
závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří a 
podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování 
přístupu na takové internetové stránky. 
S cílem odstranit a blokovat obsah 
zobrazující zneužívání dětí by měla být 
navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících dětskou 
pornografii byly co nejúplnější a aby se 

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje a 
dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. S cílem odstranit obsah zobrazující 
zneužívání dětí by měla být navázána a 
posilována spolupráce mezi veřejnými 
orgány, zejména v zájmu zajištění toho, 
aby vnitrostátní seznamy internetových 
stránek obsahujících dětskou pornografii 
byly co nejúplnější a aby se zamezilo 
zdvojení práce. Všechny takové činnosti 
musí brát ohled na práva konečných 
uživatelů, dodržovat stávající právní a 
soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.
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zamezilo zdvojení práce. Všechny takové 
činnosti musí brát ohled na práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

Or. en

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

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje a 
dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Jelikož se však navzdory takovému 
úsilí ukazuje odstranění dětské pornografie 
u zdroje jako obtížné, pokud jsou původní 
materiály umístěny mimo EU, měly by být 
také zavedeny mechanismy, jež by z území 
Unie zablokovaly přístup k internetovým 

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje a 
dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Jelikož však navzdory takovému 
úsilí není často odstranění dětské 
pornografie u zdroje možné, pokud jsou 
původní materiály umístěny mimo EU, ať 
již z toho důvodu, že stát, na jehož území 
jsou servery spravovány, není ochoten ke 
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stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být v 
závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří a 
podnítí poskytovatelé internetových služeb, 
aby dobrovolně vypracovali kodex chování 
a pokyny pro zablokování přístupu na 
takové internetové stránky. S cílem 
odstranit a blokovat obsah zobrazující 
zneužívání dětí by měla být navázána a 
posilována spolupráce mezi veřejnými 
orgány, zejména v zájmu zajištění toho, 
aby vnitrostátní seznamy internetových 
stránek obsahujících dětskou pornografii 
byly co nejúplnější a aby se zamezilo 
zdvojení práce. Všechny takové činnosti 
musí brát ohled na práva konečných 
uživatelů, dodržovat stávající právní a 
soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

spolupráci, nebo proto, že dosažení toho, 
aby příslušný stát uvedený materiál 
odstranil, se ukáže jako obzvlášť 
zdlouhavé, měly by být také zavedeny 
mechanismy, jež by z území Unie 
zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii.  
Mechanismy plnící tento účel mohou být v 
závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se 
prostřednictvím nelegislativních opatření
podpoří a podnítí poskytovatelé 
internetových služeb, aby dobrovolně 
vypracovali kodex chování a pokyny pro 
zablokování přístupu na takové internetové 
stránky. S cílem odstranit a blokovat obsah 
zobrazující zneužívání dětí by měla být 
navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících dětskou 
pornografii byly co nejúplnější a aby se 
zamezilo zdvojení práce. Všechny takové 
činnosti musí brát ohled na práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Michèle Striffler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí (13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
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vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje 
a dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Jelikož se však navzdory takovému 
úsilí ukazuje odstranění dětské pornografie 
u zdroje jako obtížné, pokud jsou původní 
materiály umístěny mimo EU, měly by být 
také zavedeny mechanismy, jež by z území 
Unie zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být 
v závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří 
a podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování přístupu 
na takové internetové stránky. S cílem 
odstranit a blokovat obsah zobrazující 
zneužívání dětí by měla být navázána 
a posilována spolupráce mezi veřejnými 
orgány, zejména v zájmu zajištění toho, 
aby vnitrostátní seznamy internetových 
stránek obsahujících dětskou pornografii 
byly co nejúplnější a aby se zamezilo 
zdvojení práce. Všechny takové činnosti 
musí brát ohled na práva konečných 
uživatelů, dodržovat stávající právní 
a soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech 

vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje 
a dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Jelikož se však navzdory takovému 
úsilí ukazuje odstranění dětské pornografie 
u zdroje jako obtížné, pokud jsou původní 
materiály umístěny mimo EU, měly by být 
také zavedeny mechanismy, jež by z území 
Unie zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být 
v závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit, zavázat poskytovatele
internetových služeb, s cílem posílit jejich 
odpovědnost, aby vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování přístupu 
na takové internetové stránky. S cílem 
odstranit a blokovat obsah zobrazující 
zneužívání dětí by měla být navázána 
a posilována spolupráce mezi veřejnými 
orgány, zejména v zájmu zajištění toho, 
aby vnitrostátní seznamy internetových 
stránek obsahujících dětskou pornografii 
byly co nejúplnější a aby se zamezilo 
zdvojení práce. Všechny takové činnosti 
musí brát ohled na práva konečných 
uživatelů, dodržovat stávající právní 
a soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech 
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a Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání 
a výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

a Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání 
a výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje a 
dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Jelikož se však navzdory takovému 
úsilí ukazuje odstranění dětské pornografie 
u zdroje jako obtížné, pokud jsou původní 
materiály umístěny mimo EU, měly by být 
také zavedeny mechanismy, jež by z území 
Unie zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být v 

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje a 
dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Každé internetové stránky 
obsahující vyobrazení pohlavního 
zneužívání dětí pocházející z členského 
státu EU by měly být odstraněny. Jelikož 
se však navzdory takovému úsilí ukazuje 
odstranění dětské pornografie u zdroje jako 
obtížné, pokud jsou původní materiály 
umístěny mimo EU, měly by být také 
zavedeny mechanismy, jež by z území 
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závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří a 
podnítí poskytovatelé internetových služeb, 
aby dobrovolně vypracovali kodex chování 
a pokyny pro zablokování přístupu na 
takové internetové stránky. S cílem 
odstranit a blokovat obsah zobrazující 
zneužívání dětí by měla být navázána a 
posilována spolupráce mezi veřejnými 
orgány, zejména v zájmu zajištění toho, 
aby vnitrostátní seznamy internetových 
stránek obsahujících dětskou pornografii 
byly co nejúplnější a aby se zamezilo 
zdvojení práce. Všechny takové činnosti 
musí brát ohled na práva konečných 
uživatelů, dodržovat stávající právní a 
soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

Unie zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být v 
závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří a 
podnítí poskytovatelé internetových služeb, 
aby dobrovolně vypracovali kodex chování 
a pokyny pro zablokování přístupu na 
takové internetové stránky. S cílem 
odstranit a blokovat obsah zobrazující 
zneužívání dětí by měla být navázána a 
posilována spolupráce mezi veřejnými 
orgány, zejména v zájmu zajištění toho, 
aby vnitrostátní seznamy internetových 
stránek obsahujících dětskou pornografii 
byly co nejúplnější a aby se zamezilo 
zdvojení práce. Všechny takové činnosti 
musí brát ohled na práva konečných 
uživatelů, dodržovat stávající právní a 
soudní postupy a být v souladu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech a 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání a 
výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Všechny případné osobní údaje 
zpracované v rámci provádění této 
směrnice by měly být chráněny v souladu 
se všemi předpisy EU o ochraně soukromí 
a osobních údajů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Všechny případné osobní údaje 
zpracované v rámci provádění této 
směrnice by měly být chráněny v souladu 
s rámcovým rozhodnutím Rady 
2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o 
ochraně osobních údajů zpracovávaných 
v rámci policejní a justiční spolupráce v 
trestních věcech1 a se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o 
zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací2 (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích) a v 
souladu se zásadami stanovenými v 
úmluvě Rady Evropy ze dne 28. ledna 
1981 o ochraně osob s ohledem na 
automatické zpracování osobních údajů, 
kterou ratifikovaly všechny členské státy.
_____________
1 Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.
2 Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Lena Ek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Komise by měla vyšetřit rizika a 
případné nevýhody spojené s blokováním 
internetových stránek. Měla by přitom 
vyhodnotit riziko okleštění 
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demokratických práv evropských občanů 
a zohlednit rozšířené blokování webových 
stránek v totalitních společnostech, kde 
tento nástroj slouží k omezení svobody 
projevu.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznávané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie a 
zejména lidskou důstojnost, zákaz mučení 
a nelidského nebo ponižujícího zacházení 
či trestu, práva dětí, právo na svobodu a 
bezpečnost, svobodu projevu a informací, 
ochranu osobních údajů, právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces a 
zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných 
činů a trestů. Cílem směrnice je zejména
zajistit plné dodržování těchto práv, v 
souladu s čímž musí být provedena.

(15) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznávané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie a 
zejména lidskou důstojnost, zákaz mučení 
a nelidského nebo ponižujícího zacházení 
či trestu, práva dětí, právo na svobodu a 
bezpečnost, svobodu projevu a informací, 
ochranu soukromí a osobních údajů, právo 
na účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces a zásady zákonnosti a přiměřenosti 
trestných činů a trestů.  Cílem směrnice je 
zejména zajistit plné dodržování těchto 
práv, v souladu s čímž musí být provedena.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je stanovit minimální 
pravidla týkající se vymezení trestných 
činů a sankcí v oblasti pohlavního 
vykořisťování dětí. Jejím cílem je také 
zavést společná ustanovení umožňující 
těmto trestným činům lépe předcházet a 
chránit jejich oběti.

Cílem této směrnice je stanovit minimální 
pravidla týkající se vymezení trestných 
činů a sankcí v oblasti pohlavního 
zneužívání a vykořisťování dětí a 
prezentování materiálů zobrazujících 
pohlavní zneužívání dětí. Jejím cílem je 
také zavést společná ustanovení 
umožňující těmto trestným činům lépe 
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předcházet a chránit jejich oběti.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Antigoni Papadopoulou

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dítětem“ každá osoba mladší 18 let; a) „dítětem“ každá nezletilá osoba / osoba, 
která podle vnitrostátních právních 
předpisů dosud nedosáhla věku pohlavní 
dospělosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Jean Lambert za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „dětskou pornografií“ b) „materiály zobrazujícími pohlavní 
zneužívání dětí“
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje 
na celé znění. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající úpravy v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Ernst Strasser

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „dětskou pornografií“ b) „dětskou pornografií“ nebo „materiály 
zobrazujícími pohlavní zneužívání dětí“
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Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „dětskou pornografií“ b) „zobrazeními zneužívání dětí“

Or. en

Odůvodnění

Child pornography and/or performances always involve sexual abuse of a child, and,
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.

Pozměňovací návrh 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „dětskou pornografií“ b) „dětskou pornografií“ nebo „materiály 
zobrazujícími pohlavní zneužívání dětí“

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Petra Kammerevert

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod iii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) jakýkoli materiál, který zobrazuje 
osobu se vzhledem dítěte, která se účastní 

vypouští se
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skutečného nebo předstíraného 
jednoznačně sexuálního jednání, nebo 
každé zobrazení pohlavních orgánů osoby 
se vzhledem dítěte k prvotně sexuálním 
účelům; nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod iii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) jakýkoli materiál, který zobrazuje 
osobu se vzhledem dítěte, která se účastní 
skutečného nebo předstíraného 
jednoznačně sexuálního jednání, nebo 
každé zobrazení pohlavních orgánů osoby 
se vzhledem dítěte k prvotně sexuálním 
účelům; nebo

iii) jakýkoli materiál zachycující dítě nebo 
jeho virtuální vyobrazení, jak se účastní 
skutečného nebo předstíraného 
jednoznačně sexuálního jednání, nebo 
zachycující pohlavní orgány dítěte nebo 
virtuální vyobrazení dítěte k prvotně 
sexuálním účelům; nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod iv 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) realistické obrázky dítěte, které se 
účastní jednoznačně sexuálního jednání, 
nebo realistické obrázky pohlavních 
orgánů dítěte, bez ohledu na to, zda takové 
dítě skutečně existuje, k prvotně sexuálním 
účelům;

iv) realistické obrázky dítěte, které se 
účastní jednoznačně sexuálního jednání, 
nebo realistické obrázky pohlavních 
orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod iv 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) realistické obrázky dítěte, které se 
účastní jednoznačně sexuálního jednání, 
nebo realistické obrázky pohlavních 
orgánů dítěte, bez ohledu na to, zda takové 
dítě skutečně existuje, k prvotně sexuálním 
účelům;

iv) realistické obrázky dítěte, které se 
účastní jednoznačně sexuálního jednání, 
nebo realistické obrázky pohlavních 
orgánů dítěte nebo virtuální vyobrazení 
dítěte k prvotně sexuálním účelům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod iv 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) realistické obrázky dítěte, které se 
účastní jednoznačně sexuálního jednání, 
nebo realistické obrázky pohlavních 
orgánů dítěte, bez ohledu na to, zda takové 
dítě skutečně existuje, k prvotně sexuálním 
účelům;

iv) realistické obrázky dítěte, které se 
účastní jednoznačně sexuálního jednání 
nebo je zobrazeno při účasti na tomto 
jednání, nebo realistické obrázky 
pohlavních orgánů dítěte, bez ohledu na to, 
zda takové dítě skutečně existuje, k prvotně 
sexuálním účelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 101

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod iv a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) dětská pornografie je formou 
zneužívání dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
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Jean Lambert za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) „pohlavním vykořisťováním dětí na 
cestách a v rámci cestovního ruchu“ 
pohlavní vykořisťování dětí osobou či 
osobami, které odcestují ze svého běžného 
prostředí na místo, kde mají sexuální 
kontakt s dětmi;

Or. en

Odůvodnění

Definice turisty podle Světové turistické organizace z roku 1997.

Pozměňovací návrh 103
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „pohlavním vykořisťováním dětí na 
cestách a v rámci cestovního ruchu“ 
pohlavní vykořisťování dětí osobou či 
osobami, které odcestují ze svého běžného 
prostředí na místo, kde mají sexuální 
kontakt s dětmi.

Or. en

Odůvodnění

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 
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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.

Pozměňovací návrh 104
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „pohlavním vykořisťováním dětí na 
cestách a v rámci cestovního ruchu“ 
pohlavní vykořisťování dětí osobou či 
osobami, které odcestují ze svého běžného 
prostředí na místo, kde mají sexuální 
kontakt s dětmi.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění trestnosti úmyslných jednání 

1. Vzhledem k tomu, že systémy trestního 
soudnictví jsou nedílným aspektem 
právního řádu každého členského státu, 
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uvedených v odstavcích 2 a 5. přijmou členské státy nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby následující úmyslná 
jednání byla zakotvena v zákoně jako 
trestné činy a aby k nim byly podle jejich 
klasifikace přiřazeny příslušné trestní 
sazby odpovídající závažnosti činu.

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zapříčinění toho, že je dítě, které podle 
právních předpisů daného státu nedosáhlo 
věku pohlavní dospělosti, za sexuálním 
účelem svědkem pohlavního zneužívání či 
sexuálních praktik, a to i v případě, kdy se 
těchto praktik samo neúčastní, se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

2. Zapříčinění toho, že je osoba, která
podle právních předpisů daného státu 
nedosáhla věku pohlavní dospělosti, za 
sexuálním účelem svědkem pohlavního 
zneužívání či sexuálních praktik, a to 
i v případě, kdy se těchto praktik sama
neúčastní, znamená jednání ve smyslu 
odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zapříčinění toho, že je dítě, které podle 
právních předpisů daného státu nedosáhlo 
věku pohlavní dospělosti, za sexuálním 
účelem svědkem pohlavního zneužívání či 
sexuálních praktik, a to i v případě, kdy se 
těchto praktik samo neúčastní, se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

2. Zapříčinění toho, že je dítě, které podle 
právních předpisů daného státu nedosáhlo 
věku pohlavní dospělosti, svědkem 
pohlavního zneužívání či sexuálních 
praktik, a to i v případě, kdy se těchto 
praktik samo neúčastní, se trestá odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně tři roky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zapříčinění toho, že je dítě, které podle 
právních předpisů daného státu nedosáhlo 
věku pohlavní dospělosti, za sexuálním 
účelem svědkem pohlavního zneužívání či 
sexuálních praktik, a to i v případě, kdy se 
těchto praktik samo neúčastní, se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

2. Zapříčinění toho, že je dítě, které podle 
právních předpisů daného státu nedosáhlo 
věku pohlavní dospělosti, za sexuálním 
účelem svědkem pohlavního zneužívání či 
sexuálních praktik, a to i v případě, kdy se 
těchto praktik samo neúčastní, se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a zákaz výkonu 
povolání zahrnujícího jakoukoli formu 
kontaktu s dětmi.

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účast na sexuálních praktikách 
s dítětem, které podle právních předpisů 
daného státu nedosáhlo věku pohlavní 
dospělosti, se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

3. Účast na sexuálních praktikách 
s osobou, která podle právních předpisů 
daného státu nedosáhla věku pohlavní 
dospělosti, znamená jednání ve smyslu 
odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účast na sexuálních praktikách 
s dítětem, které podle právních předpisů 

3. Účast na sexuálních praktikách 
s dítětem, které podle právních předpisů 
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daného státu nedosáhlo věku pohlavní 
dospělosti, se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

daného státu nedosáhlo věku pohlavní 
dospělosti, se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let 
a zákaz výkonu povolání zahrnující 
jakoukoli formu kontaktu s dětmi.

Or. it

Pozměňovací návrh 111
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účast na sexuálních praktikách 
s dítětem, pokud

4. Účast na sexuálních praktikách s osobou 
mladší 18 let, pokud

(i) dochází ke zneužití uznávaného 
postavení důvěry, autority nebo vlivu nad 
dítětem, se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně osm let nebo

(i) dochází ke zneužití uznávaného 
postavení důvěry, autority nebo vlivu nad 
touto osobou nebo;

(ii) dochází ke zneužití zvlášť zranitelného 
postavení dítěte, zejména pokud se jedná 
o dítě s mentálním či tělesným postižením 
či dítě ve stavu závislosti, se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let nebo

(ii) dochází ke zneužití zvlášť zranitelného 
postavení této osoby, zejména pokud se 
jedná o osobu s mentálním či fyzickým 
postižením či osobu ve stavu závislosti, 
nebo

(iii) je k nim použito nátlaku, násilí nebo 
pohrůžek, se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně 
deset let.

iii) je k nim použito nátlaku, násilí nebo 
pohrůžek,

znamená jednání ve smyslu odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – písm. iii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) je k nim použito nátlaku, násilí nebo 
pohrůžek, se trestá odnětím svobody s 

iii) je k nim použito nátlaku, násilí nebo 
pohrůžek, se trestá odnětím svobody s 
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horní hranicí trestní sazby nejméně deset 
let.

horní hranicí trestní sazby nejméně deset 
let a zákazem výkonu povolání 
zahrnujícího jakoukoli formu kontaktu s 
dětmi.

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Donucování dítěte k sexuálním 
praktikám se třetími osobami se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně deset let.

5. Donucování osoby mladší 18 let
k sexuálním praktikám se třetími osobami 
představuje jednání ve smyslu odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Donucování dítěte k sexuálním 
praktikám se třetími osobami se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně deset let.

5. Donucování dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let a zákazem 
výkonu povolání zahrnujícího jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Or. it

Pozměňovací návrh 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Donucování dítěte k sexuálním 
praktikám se třetími osobami se trestá 

5. Donucování dítěte k sexuálním 
praktikám se třetími osobami nebo 
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odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně deset let.

vyhrožování dítěti v tomto ohledu se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně deset let.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění trestnosti úmyslných jednání 
uvedených v odstavcích 2 až 11.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění trestnosti jednání uvedených v 
odstavcích 2 až 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění trestnosti úmyslných jednání 
uvedených v odstavcích 2 a 11.

1. Vzhledem k tomu, že systémy trestního 
soudnictví jsou nedílným aspektem 
právního řádu každého členského státu, 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby následující úmyslná 
jednání byla zakotvena v zákoně jako 
trestné činy a aby k nim byly podle jejich 
klasifikace přiřazeny příslušné trestní 
sazby odpovídající závažnosti činu.

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění trestnosti úmyslných jednání 
uvedených v odstavcích 2 až 11.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění trestnosti jednání prováděných s 
cílem dítě manipulací přimět k účasti na 
trestných činech uvedených v odstavcích 2 
až 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

2. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních nebo 
najímání dítěte k účasti 
na pornografických představeních a 
vydělávání na dítěti dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte k takovým účelům, se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně pět let, nedosáhlo-li 
dítě věku pohlavní dospělosti, a nejméně 
dva roky, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

2. Zapříčinění účasti osoby mladší 18 let na 
pornografických představeních znamená 
jednání ve smyslu odstavce 1.

Or. de
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Pozměňovací návrh 121

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

2. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních představuje 
zneužívání dítěte, a proto se trestá odnětím 
svobody, jak je stanoveno členským 
státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

2. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a zákazem výkonu 
povolání zahrnujícího jakoukoli formu
kontaktu s dětmi.

Or. it

Odůvodnění

Za zneužívání dětí musí být možno udělit přísnější tresty a uložit zákaz práce v kontaktu s 
dětmi.

Pozměňovací návrh 123
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

2. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a odpovídající 
pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

3. Profitování z osoby mladší 18 let nebo 
jiné vykořisťování osoby mladší 18 let 
účastnící se pornografických představení
znamená jednání ve smyslu odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 126

Timothy Kirkhope za skupinu ECR
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

3. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních představuje 
zneužívání dítěte, a proto se trestá odnětím 
svobody, jak je stanoveno členským 
státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

3. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a zákazem výkonu 
povolání zahrnujícího jakoukoli formu 
kontaktu s dětmi.

Or. it

Odůvodnění

Za zneužívání dětí musí být možno udělit přísnější tresty a uložit zákaz práce v kontaktu s 
dětmi.

Pozměňovací návrh 128
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 

3. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 
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odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a odpovídající 
pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 129

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vědomá účast na pornografických 
představeních, v nichž účinkují děti, se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dvě léta.

4. Účast na pornografických představeních, 
v nichž účinkují děti, představuje 
zneužívání dětí, a proto se trestá odnětím 
svobody, jak je stanoveno členským 
státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vědomá účast na pornografických 
představeních, v nichž účinkují děti, se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dvě léta.

4. Vědomá účast na pornografických 
představeních, v nichž účinkují osoby 
mladší 18 let, znamená jednání ve smyslu 
odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vědomá účast na pornografických 4. Vědomá účast na pornografických 
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představeních, v nichž účinkují děti, se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dvě léta.

představeních, v nichž účinkuje dítě, se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dvě léta, nedosáhlo-
li dítě věku pohlavní dospělosti, a nejméně 
jeden rok, jestliže dítě tohoto věku 
dosáhlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vědomá účast na pornografických 
představeních, v nichž účinkují děti, se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dvě léta.

4. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a zákazem výkonu 
povolání zahrnujícího jakoukoli formu 
kontaktu s dětmi.

Or. it

Odůvodnění

Za zneužívání dětí musí být možno udělit přísnější tresty a uložit zákaz práce v kontaktu s 
dětmi.

Pozměňovací návrh 133
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vědomá účast na pornografických 
představeních, v nichž účinkují děti, se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dvě léta.

4. Vědomá účast na pornografických 
představeních, v nichž účinkují děti, se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dvě léta a 
odpovídající pokutou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Najímání dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 135

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Najímání dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let.

5. Najímání dítěte k účasti na 
pornografických představeních představuje 
zneužívání dítěte, a proto se trestá odnětím 
svobody, jak je stanoveno členským 
státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Najímání dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let.

5. Najímání osoby mladší 18 let k účasti na 
pornografických představeních znamená 
jednání ve smyslu odstavce 1.

Or. de
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Pozměňovací návrh 137
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Najímání dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let.

5. Najímání dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let a zákazem výkonu 
povolání zahrnujícího jakoukoli formu 
kontaktu s dětmi.

Or. it

Pozměňovací návrh 138
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Najímání dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let.

5.  Najímání dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let a odpovídající 
pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

6. Kdo zapříčinil nebo využívá účast osoby 
mladší 18 let na sexuálních praktikách, za 
něž jsou nabízeny nebo přislíbeny peníze, 
jiné odměny nebo protislužby, bez ohledu 
na to, jestli peníze, příslib nebo 
protislužba bude ve prospěch této osoby 
mladší 18 let nebo třetí osoby, dopouští se 
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činu ve smyslu odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně pět let.

6. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci nebo najímání dítěte za účelem 
účasti na dětské prostituci a profitování z 
dítěte nebo jiné vykořisťování dítěte k 
takovým účelům se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně osm 
let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní 
dospělosti, a nejméně pět let, jestliže dítě 
tohoto věku dosáhlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 141

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

6. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci představuje zneužívání dítěte, a 
proto se trestá odnětím svobody, jak je 
stanoveno členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně pět let.

6. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně pět let a 
zákazem výkonu povolání zahrnujícího 
jakoukoli formu kontaktu s dětmi.

Or. it

Odůvodnění

Za zneužívání dětí musí být možno udělit přísnější tresty a uložit zákaz práce v kontaktu s 
dětmi.

Pozměňovací návrh 143
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně pět let.

6. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně pět let a 
odpovídající pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se dětské 
prostituce se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 145
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se dětské 
prostituce se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 146

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se dětské 
prostituce se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

7. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se dětské 
prostituce představuje zneužívání dítěte, a 
proto se trestá odnětím svobody, jak je 
stanoveno členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se dětské 
prostituce se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět let.

7. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a zákazem výkonu 
povolání zahrnujícího jakoukoli formu 
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kontaktu s dětmi.

Or. it 

Odůvodnění

Za zneužívání dětí musí být možno udělit přísnější tresty a uložit zákaz práce v kontaktu s 
dětmi.

Pozměňovací návrh 148
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se dětské 
prostituce se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět let.

7. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se dětské 
prostituce se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět let 
a odpovídající pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Účast na sexuálních praktikách 
s dítětem v případech, kdy se jedná 
o dětskou prostituci, se trestá odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně pět let.

8. Kdo vykonává sexuální praktiky na 
osobě mladší 18 let a nabízí nebo za ně 
slibuje peníze, jiné odměny nebo 
protislužby, bez ohledu na to, jestli peníze, 
příslib nebo protislužba bude ve prospěch 
této osoby nebo třetí osoby, dopouští se 
činu ve smyslu odstavce 1.

Or. de
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Pozměňovací návrh 150
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem 
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět let.

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem 
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, 
nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, 
a nejméně dvou let, jestliže dítě tohoto 
věku dosáhlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem 
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět let.

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem 
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět let 
a odpovídající pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem 
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět let.

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem 
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět let 
a zákazem výkonu povolání zahrnujícího 
jakoukoli formu kontaktu s dětmi.
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Or. it

Odůvodnění

Za zneužívání dětí musí být možno udělit přísnější tresty a uložit zákaz práce v kontaktu s 
dětmi.

Pozměňovací návrh 153
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem 
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět let.

8. Účast či souhlas s účastí na sexuálních 
praktikách s dítětem, nezávisle na tom, zda 
dojde k sexuálnímu aktu, v případech, kdy 
se jedná o dětskou prostituci, se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let.

Or. en

Pozměňovací návrh 154

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem 
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně pět let.

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem 
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, představuje zneužívání dítěte, a 
proto se trestá odnětím svobody, jak je 
stanoveno členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 9 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let.

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních za použití 
násilí nebo používání pohrůžek vůči dítěti 
k těmto účelům se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně osm 
let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní 
dospělosti, a nejméně pět let, jestliže dítě 
tohoto věku dosáhlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 156

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let.

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních představuje 
zneužívání dětí a trestá se proto odnětím 
svobody podle právních předpisů 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let.

9. Donucování osoby mladší 18 let k účasti 
na pornografických představeních 
znamená jednání ve smyslu odstavce 1.

Or. de
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Pozměňovací návrh 158
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let.

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let a příslušnou 
pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let.

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let a zákazem výkonu 
povolání zahrnujícího jakoukoli formu 
kontaktu s dětmi.

Or. it

Pozměňovací návrh 160
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Najímání dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně osm let.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Najímání dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně osm let.

10. Kdo se snaží získat osobu mladší 18 let 
pro účast na sexuálních praktikách nebo 
ji nutí k sexuálním praktikám, za něž jsou 
nabízeny nebo přislíbeny peníze, jiné 
odměny nebo protislužby, bez ohledu na 
to, jestli peníze, slib nebo protislužba bude 
ve prospěch této osoby nebo třetí osoby, 
dopouští se činu ve smyslu odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 162

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Najímání dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně osm let.

10. Najímání dítěte k dětské prostituci 
představuje zneužívání dětí a trestá se 
proto odnětím svobody podle právních 
předpisů členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Najímání dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně osm let.

10. Najímání dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně osm let a zákazem 
výkonu povolání zahrnujícího jakoukoli 
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formu kontaktu s dětmi.

Or. it

Pozměňovací návrh 164
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Najímání dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně osm let.

10. Najímání dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně osm let a příslušnou 
pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let.

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
za použití násilí nebo použití pohrůžek 
vůči dítěti za tímto účelem se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně deset let, nedosáhlo-li dítě 
věku pohlavní dospělosti, a nejméně pět 
let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.
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Or. en

Pozměňovací návrh 167

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let.

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
představuje zneužívání dětí a trestá se 
proto odnětím svobody podle právních 
předpisů členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let.

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let a zákazem 
výkonu povolání zahrnujícího jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Or. it

Pozměňovací návrh 169
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let.

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let a 
příslušnou pokutou.
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Or. en

Pozměňovací návrh 170
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trestné činy týkající se dětské pornografie Trestné činy v souvislosti s vyobrazením 
sexuálních praktik s osobami mladšími 
18 let

Or. de

Pozměňovací návrh 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění trestnosti úmyslných jednání 
uvedených v odstavcích 2 až 6.

1. Vzhledem k tomu, že systémy trestního 
soudnictví jsou nedílným aspektem 
právního řádu každého členského státu, 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby následující úmyslná 
jednání byla zakotvena v zákoně jako 
trestné činy a aby k nim byly podle jejich 
klasifikace přiřazeny příslušné trestní 
sazby odpovídající závažnosti činu.

Or. de

Pozměňovací návrh 172
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pořizování nebo držení dětské 
pornografie se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně 
jeden rok.

2. Pořizování nebo držení materiálu, který 
zobrazuje sexuální praktiky s osobami 
mladšími 18 let, představuje jednání ve 
smyslu odstavce 1.
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Or. de

Pozměňovací návrh 173

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pořizování nebo držení dětské 
pornografie se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně jeden 
rok.

2. Pořizování nebo držení dětské 
pornografie se trestá odnětím svobody 
podle právních předpisů členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pořizování nebo držení dětské 
pornografie se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně jeden 
rok.

2. Pořizování nebo držení dětské 
pornografie se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden 
rok a příslušnou pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vědomé získávání přístupu k dětské 
pornografii prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně jeden rok.

3. Vědomé získávání přístupu k dětské 
pornografii se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden 
rok.
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Or. en

Pozměňovací návrh 176
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vědomé získávání přístupu k dětské 
pornografii prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně jeden rok.

3. Vědomé získávání přístupu k vyobrazení 
sexuálních praktik s osobami mladšími 
18 let prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií představuje 
jednání ve smyslu odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 177

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vědomé získávání přístupu k dětské 
pornografii prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně jeden rok.

3. Vědomé získávání přístupu k dětské 
pornografii prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií se trestá 
odnětím svobody podle právních předpisů 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vědomé získávání přístupu k dětské 
pornografii prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 

3. Vědomé získávání přístupu k dětské 
pornografii prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
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sazby nejméně jeden rok. sazby nejméně jeden rok a příslušnou 
pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vědomé získávání přístupu k dětské 
pornografii prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně jeden rok.

3. Vědomé získávání přístupu k dětské 
pornografii prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně jeden rok. Jakýkoli akt 
úmyslného používání dětské pornografie 
se považuje za nelegální, ať niž byl 
prohlížený materiál uložen v počítači 
pachatele, či nikoli. Pokud si pachatel 
úmyslně prohlíží dětskou pornografii, bez 
ohledu na to, zda jsou vyobrazení uložena 
v jeho počítači, či nikoli, je vinen tím, že 
znovu činí dítě zobrazené v daném 
materiálu obětí zneužívání. Mimoto hrozí 
nebezpečí, že sexuálně motivovaný zájem 
pachatele o děti se může zvyšovat.

Or. lt

Pozměňovací návrh 180
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distribuce, šíření nebo předávání dětské 
pornografie se trestá odnětím svobody 
s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě 
léta.

4. Distribuce, šíření nebo předávání 
vyobrazení sexuálních praktik s osobami 
mladšími 18 let znamená jednání ve 
smyslu odstavce 1.

Or. de
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Pozměňovací návrh 181

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distribuce, šíření nebo přenos dětské 
pornografie se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně dva 
roky.

4. Distribuce, šíření nebo přenos dětské 
pornografie se trestá odnětím svobody 
podle právních předpisů členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distribuce, šíření nebo předávání dětské 
pornografie se trestá odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně dvě 
léta.

4. Distribuce, šíření nebo přenos dětské 
pornografie se trestá odnětím svobody s
horní hranicí trestní sazby nejméně dva 
roky a příslušnou pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nabízení, dodávání nebo zpřístupňování 
dětské pornografie se trestá odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva roky.

5. Nabízení, dodávání nebo zpřístupňování 
vyobrazení sexuálních praktik s osobami 
mladšími 18 let představuje jednání ve 
smyslu odstavce 1.

Or. de
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Pozměňovací návrh 184

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nabízení, dodávání nebo zpřístupňování 
dětské pornografie se trestá odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva roky.

5. Nabízení, dodávání nebo zpřístupňování 
dětské pornografie se trestá odnětím 
svobody podle právních předpisů 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nabízení, dodávání nebo zpřístupňování 
dětské pornografie se trestá odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva roky.

5. Nabízení, dodávání nebo zpřístupňování 
dětské pornografie se trestá odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva roky a příslušnou pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výroba dětské pornografie se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let.

6. Výroba vyobrazení sexuálních praktik 
s osobami mladšími 18 let představuje 
jednání ve smyslu odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 187
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Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výroba dětské pornografie se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let.

6. Výroba dětské pornografie se trestá 
odnětím svobody podle právních předpisů 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výroba dětské pornografie se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let.

6. Výroba dětské pornografie se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let a příslušnou 
pokutou.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Je na členských státech, aby rozhodly, 
zda se tento článek uplatní na případy 
dětské pornografie uvedené v čl. 2 písm. 
b) odrážce iii), pokud osobě se vzhledem 
dítěte bylo v době vyobrazení ve 
skutečnosti již 18 let nebo více.

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Petra Kammerevert

Návrh směrnice
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Navazování kontaktu s dětmi za účelem 
sexu
Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění trestnosti tohoto úmyslného 
jednání.
Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních 
technologií setkání dítěti, které podle 
právních předpisů daného státu 
nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, 
s cílem spáchat trestný čin uvedený v čl. 3 
odst. 3 a čl. 5 odst. 6, přičemž po tomto 
návrhu následují kroky vedoucí k tomuto 
setkání, trestá se tento návrh odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dvě léta.

Or. de

Pozměňovací návrh 191
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 6 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění trestnosti tohoto úmyslného 
jednání.

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byl tento úmyslně 
spáchaný čin potrestán a aby byla k němu 
podle jeho klasifikace přiřazena příslušná 
trestní sazba odpovídající závažnosti činu:

Or. de
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Pozměňovací návrh 192
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 6 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
zajištění trestnosti tohoto úmyslného
jednání.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
zajištění trestnosti tohoto jednání s cílem 
dítě zmanipulovat:

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních 
technologií setkání dítěti, které podle 
právních předpisů daného státu nedosáhlo 
věku pohlavní dospělosti, s cílem spáchat 
trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 
odst. 6, přičemž po tomto návrhu 
následují kroky vedoucí k tomuto setkání, 
trestá se tento návrh odnětím svobody s 
horní hranicí trestní sazby nejméně dva 
roky.

Ovlivní-li dospělá osoba dítě, které podle 
právních předpisů daného státu nedosáhlo 
věku pohlavní dospělosti, písemně nebo 
ústně či tak, že mu ukáže  pornografický 
materiál, s cílem spáchat trestný čin 
uvedený v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a čl. 5 
odst. 6, trestá se toto jednání odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií 
setkání dítěti, které podle právních 
předpisů daného státu nedosáhlo věku 

V případech, kdy dospělá osoba láká dítě, 
které podle právních předpisů daného státu 
nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, mimo 
jiné prostřednictvím informačních a 
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pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný 
čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 6, 
přičemž po tomto návrhu následují kroky 
vedoucí k tomuto setkání, trestá se tento 
návrh odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dva roky.

komunikačních technologií, s cílem 
spáchat trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a 
čl. 5 odst. 6, trestá se toto jednání odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií 
setkání dítěti, které podle právních 
předpisů daného státu nedosáhlo věku 
pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný 
čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 6, 
přičemž po tomto návrhu následují kroky 
vedoucí k tomuto setkání, trestá se tento 
návrh odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dvě léta.

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií 
setkání osobě, která podle právních 
předpisů daného státu nedosáhla věku 
pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný 
čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 6, 
přičemž po tomto návrhu následují kroky 
vedoucí k tomuto setkání.

Or. de

Pozměňovací návrh 196

Jean Lambert za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií 
setkání dítěti, které podle právních 
předpisů daného státu nedosáhlo věku 
pohlavní dospělosti, s cílem spáchat 
trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 
odst. 6, přičemž po tomto návrhu následují 
kroky vedoucí k tomuto setkání, trestá se 

Navrhne-li dospělá osoba jakýmkoli 
způsobem, včetně prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií 
setkání dítěti nebo učiní jiný nevhodný 
návrh s cílem spáchat trestný čin uvedený 
v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 6, přičemž po 
tomto návrhu následují kroky vedoucí k 
tomuto setkání nebo kontaktu, trestá se 
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tento návrh odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně dva roky.

tento návrh odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně dva roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních 
technologií setkání dítěti, které podle 
právních předpisů daného státu nedosáhlo 
věku pohlavní dospělosti, s cílem spáchat 
trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 
odst. 6, přičemž po tomto návrhu následují 
kroky vedoucí k tomuto setkání, trestá se 
tento návrh odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně dva roky.

Navrhne-li dospělá osoba setkání dítěti, 
které podle právních předpisů daného státu 
nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, 
s cílem spáchat trestný čin uvedený v čl. 3 
odst. 3 a čl. 5 odst. 6, přičemž po tomto 
návrhu následují kroky vedoucí k tomuto 
setkání, trestá se tento návrh odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních 
technologií setkání dítěti, které podle 
právních předpisů daného státu nedosáhlo 
věku pohlavní dospělosti, s cílem spáchat 
trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 
odst. 6, přičemž po tomto návrhu následují 
kroky vedoucí k tomuto setkání, trestá se 
tento návrh odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně dvě léta.

Navrhne-li dospělá osoba setkání dítěti, 
které podle právních předpisů daného státu 
nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, 
s cílem spáchat trestný čin uvedený v čl. 3 
odst. 3 a čl. 5 odst. 6, přičemž po tomto 
návrhu následují kroky vedoucí k tomuto 
setkání, trestá se tento návrh odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dvě léta.

Or. lt
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že snaha vylákat děti k setkání se neomezuje pouze na internet, měla by být 
slova „prostřednictvím informačních a komunikačních technologií“ vypuštěna.

Pozměňovací návrh 199

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií 
setkání dítěti, které podle právních 
předpisů daného státu nedosáhlo věku 
pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný 
čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 6, 
přičemž po tomto návrhu následují kroky 
vedoucí k tomuto setkání, trestá se tento 
návrh odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dva roky.

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií 
setkání dítěti, které podle právních 
předpisů daného státu nedosáhlo věku 
pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný 
čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 6, 
přičemž po tomto návrhu následují kroky 
vedoucí k tomuto setkání, trestá se tento 
návrh odnětím svobody podle právních 
předpisů členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií 
setkání dítěti, které podle právních 
předpisů daného státu nedosáhlo věku 
pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný 
čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 6, 
přičemž po tomto návrhu následují kroky 
vedoucí k tomuto setkání, trestá se tento 
návrh odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dva roky.

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií 
setkání dítěti, které podle právních 
předpisů daného státu nedosáhlo věku 
pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný 
čin uvedený v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 6, 
přičemž po tomto návrhu následují kroky 
vedoucí k tomuto setkání, trestá se tento 
návrh odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně dva roky a 
příslušnou pokutou.
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Or. en

Pozměňovací návrh 201
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nutná kriminalizace snahy vylákat děti 
k setkání ze sexuálních pohnutek, aby 
mohla policie zabránit nadcházejícímu 
setkání dítěte a pachatele a nebylo nutno 
čekat, až dojde ke spáchání násilných 
činů.

Or. lt

Pozměňovací návrh 202
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění trestnosti navádění, napomáhání 
a účastenství při páchání některého 
z trestných činů uvedených v článcích 3 až 
6.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby bylo navádění, napomáhání 
a účastenství při páchání některého 
z trestných činů uvedených v článcích 3 až 
6 uzákoněno jako trestný čin a aby těmto 
činům byly podle jejich klasifikace 
přiřazeny příslušné trestní sazby 
odpovídající jejich závažnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 203
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění trestnosti pokusu spáchání

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby pokus o spáchání některého 
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některého z trestných činů uvedených v čl. 
3 odst. 3 až 5 a v odst. 2, kdy je dítě 
svědkem pohlavního zneužívání, v čl. 4 
odst. 2 a 3 a odst. 5 až 11 a v čl. 5 odst. 2 
a odst. 4 až 6.

z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 3 
až 5 a v odst. 2, kdy je dítě svědkem 
pohlavního zneužívání, v čl. 4 odst. 2 a 3 
a odst. 5 až 11 a v čl. 5 odst. 2 a odst. 4 až 
6 byl uzákoněn jako trestný čin a aby 
těmto činům byly podle jejich klasifikace 
přiřazeny příslušné trestní sazby 
odpovídající jejich závažnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 204
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění trestnosti tohoto úmyslného 
jednání.

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby bylo následujícím 
úmyslným jednáním zabráněno nebo aby 
byla zakázána a byla uzákoněna jako 
trestné činy a aby k nim byly podle jejich 
klasifikace přiřazeny příslušné trestní 
sazby odpovídající závažnosti činu.

Or. de

Pozměňovací návrh 205

Jean Lambert za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) organizace cest za účelem spáchání 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 6.

(b) organizace cest a/nebo jiné přípravy za 
účelem spáchání trestných činů uvedených 
v článcích 3 až 6.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o organizování sexuální turistiky zaměřené na děti, je třeba připomenout, že mezi 
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aktéry, kteří napomáhají pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí, patří nejen ti, kteří 
cestu organizují, např. organizátoři zájezdů a cestovní kanceláře, ale také celá řada 
prostředníků, kteří zajišťují jiné služby, jako např. hotely, hostely, průvodce, překladatelské 
služby atd.

Pozměňovací návrh 206
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) organizace cest za účelem spáchání 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 6.

(b) organizace cest a/nebo jiné přípravy za 
účelem spáchání trestných činů uvedených 
v článcích 3 až 6.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o organizování sexuální turistiky zaměřené na děti, je třeba připomenout, že mezi 
aktéry, kteří napomáhají pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí, patří nejen ti, kteří 
cestu organizují, např. organizátoři zájezdů a cestovní kanceláře, ale také celá řada 
prostředníků, kteří zajišťují jiné služby, jako např. hotely, hostely, průvodce, překladatelské 
služby atd.

Pozměňovací návrh 207
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) organizace cest za účelem spáchání 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 6.

(b) organizace cest a/nebo jiné přípravy za 
účelem spáchání trestných činů uvedených 
v článcích 3 až 6.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o organizování sexuální turistiky zaměřené na děti, je třeba připomenout, že mezi 
aktéry, kteří napomáhají pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí, patří nejen ti, kteří 
cestu organizují, např. organizátoři zájezdů a cestovní kanceláře, ale také celá řada 
prostředníků, kteří zajišťují jiné služby, jako např. hotely, hostely, průvodce, překladatelské 
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služby atd.

Pozměňovací návrh 208
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kroky související s cestou za účelem 
dosažení pohlavním styku s dítětem, které 
povedou k setkání, bez ohledu na to, zda 
skutečně dojde k pohlavnímu zneužití a 
vykořisťování dítěte.

Or. en

Odůvodnění

Potrestání úmyslu spáchat trestný čin týkající se pohlavního vykořisťování dítěte v rámci 
cestovního ruchu má sloužit k posílení preventivních opatření a zabránit cestujícím 
pachatelům trestných činů v jejich konání na základě zlých úmyslů.

Pozměňovací návrh 209
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kroky související s cestou za účelem 
dosažení pohlavním styku s dítětem, které 
povedou k setkání, bez ohledu na to, zda 
skutečně dojde k pohlavnímu zneužití a 
vykořisťování dítěte.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 3 odst. 2, kdy je dítě 
svědkem sexuálních praktik, a odst. 3, čl. 4 
odst. 2 a 4 a článku 5 neupravují sexuální 
praktiky dětí, prováděné se souhlasem 
zúčastněných stran nebo jichž se účastní 
osoby podobného věku i stupně duševního 
a tělesného vývoje či zralosti, pokud při 
tomto jednání nedošlo ke zneužití.

Podle uvážení soudů v každém 
jednotlivém případě a v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy k 
provádění právních předpisů týkajících se 
věku pohlavní dospělosti může být 
upuštěno od požadavků uvedených v 
ustanoveních čl. 3 odst. 2, kdy je dítě 
svědkem sexuálních praktik, a odst. 3, čl. 4 
odst. 2 a 4 a článku 5, pokud jde o sexuální 
praktiky dětí, prováděné se souhlasem 
zúčastněných stran nebo jichž se účastní 
osoby podobného věku i stupně duševního 
a tělesného vývoje či zralosti, pokud při 
tomto jednání nedošlo ke zneužití, včetně 
případů uvedených v čl. 3 odst. 4 a 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 3 odst. 2, kdy je dítě 
svědkem sexuálních praktik, a odst. 3, čl. 4 
odst. 2 a 4 a článku 5 neupravují sexuální 
praktiky dětí, prováděné se souhlasem 
zúčastněných stran nebo jichž se účastní 
osoby podobného věku i stupně duševního 
a tělesného vývoje či zralosti, pokud při 
tomto jednání nedošlo ke zneužití.

Ustanovení čl. 3 odst. 2, kdy je dítě 
svědkem sexuálních praktik, a odst. 3, čl. 4 
odst. 2 a 4 a článku 5 neupravují sexuální 
praktiky dětí, prováděné se souhlasem 
zúčastněných stran nebo jichž se účastní 
osoby podobného věku i stupně duševního 
a tělesného vývoje či zralosti, pokud při 
tomto jednání nedošlo ke zneužití, 
vykořisťování, použití nátlaku, násilí nebo 
pohrůžek.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby se v případech, 
kdy jsou trestné činy uvedené v článcích 3 
a 5 spáchány dítětem, podle právních 
předpisů daného státu použila vhodná 
alternativní opatření přizpůsobená 
specifickým potřebám převýchovy, 
přičemž bude řádně zohledněn věk 
pachatele, potřeba předcházet trestným 
činům a cíl sociálního znovuzačlenění 
dítěte.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) dítě nedosáhlo podle právních předpisů 
daného státu věku pohlavní dospělosti;

(a) dítě nedosáhlo podle právních předpisů 
daného státu věku pohlavní dospělosti či 
jeví známky pomalejšího duševního a 
tělesného vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) trestný čin byl spáchán na dítěti ve 
zvlášť zranitelné situaci, zejména na dítěti 
s mentálním či tělesným postižením či 
dítěti ve stavu závislosti;

b) trestný čin byl spáchán na dítěti ve 
zvlášť zranitelné situaci, zejména na dítěti 
s mentálním či tělesným postižením či 
dítěti ve stavu závislosti nebo ve stavu 
dočasně změněného psychosomatického 
vnímání v důsledku užití drog či pití 
alkoholu nebo ve stavu jakéhokoli jiného 
uznaného druhu závislosti;
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Or. it

Pozměňovací návrh 215
Mariya Nedelcheva

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) trestný čin byl spáchán členem rodiny, 
osobou žijící s dítětem ve společné 
domácnosti nebo osobou, která zneužila 
své autority;

c) trestný čin byl spáchán členem rodiny, 
osobou žijící s dítětem ve společné 
domácnosti nebo osobou, která zneužila 
svého uznávaného postavení důvěry, 
autority nebo vlivu na dítě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 9 – bod 1 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) trestný čin byl spáchán během 
zahraniční cesty, která byla 
zorganizována nebo uskutečněna za 
účelem spáchání některého z trestných 
činů uvedených v článcích 3 až 6;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. h 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) trestný čin byl spáchán za použití 
hrubého násilí nebo způsobil dítěti vážnou 
újmu.

(h) trestný čin byl spáchán za použití 
hrubého násilí nebo výhrůžek nebo 
způsobil dítěti vážnou újmu či bylo 
pravděpodobné, že bude tato újma 
způsobena.
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Or. en

Pozměňovací návrh 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem vyhnout se riziku opakování 
trestných činů přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
fyzické osobě, která byla odsouzena za 
některý z trestných činů uvedených v 
článcích 3 až 7, mohlo být dočasně či 
trvale zabráněno ve výkonu činností 
zahrnujících pravidelné kontakty s dětmi.

1. S cílem vyhnout se riziku opakování 
trestných činů přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
fyzické osobě, která byla odsouzena za 
některý z trestných činů uvedených v 
článcích 3 až 7, mohlo být dočasně či 
trvale zabráněno ve výkonu pracovních a 
dobrovolných činností souvisejících s 
dozorem nad dětmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem vyhnout se riziku opakování 
trestných činů přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
fyzické osobě, která byla odsouzena za 
některý z trestných činů uvedených v 
článcích 3 až 7, mohlo být dočasně či 
trvale zabráněno ve výkonu činností 
zahrnujících pravidelné kontakty s dětmi.

1. S cílem vyhnout se riziku opakování 
trestných činů přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
fyzické osobě, která byla odsouzena za 
některý z trestných činů uvedených v 
článcích 3 až 7, mohlo být dočasně či 
trvale zabráněno ve výkonu činností 
zahrnujících pravidelné kontakty s dětmi, 
jež jsou jí svěřeny do péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem vyhnout se riziku opakování 
trestných činů přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
fyzické osobě, která byla odsouzena za 
některý z trestných činů uvedených v 
článcích 3 až 7, mohlo být dočasně či 
trvale zabráněno ve výkonu činností 
zahrnujících pravidelné kontakty s dětmi.

1. S cílem vyhnout se riziku opakování 
trestných činů přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
fyzické osobě, která byla odsouzena za 
některý z trestných činů uvedených v 
článcích 3 až 7, bylo dočasně či trvale 
zabráněno ve výkonu činností zahrnujících 
pravidelné kontakty s dětmi.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít povinnost zajistit, aby bylo osobám odsouzeným za některý z 
trestných činů uvedených v této směrnici zabráněno ve výkonu činností zahrnujících 
pravidelné kontakty s dětmi.

Pozměňovací návrh 221
Mariya Nedelcheva

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem vyhnout se riziku opakování 
trestných činů přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
fyzické osobě, která byla odsouzena za 
některý z trestných činů uvedených 
v článcích 3 až 7, mohlo být dočasně či 
trvale zabráněno ve výkonu činností 
zahrnujících pravidelné kontakty s dětmi.

1. S cílem vyhnout se riziku opakování 
trestných činů přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
fyzické osobě, která byla odsouzena za 
některý z trestných činů uvedených 
v článcích 3 až 7, mohlo být dočasně či 
trvale zabráněno ve výkonu jakýchkoli 
činností zahrnujících pravidelné kontakty 
s dětmi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 222

Jean Lambert za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby opatření uvedené 
v odstavci 1 bylo zaznamenáno do
rejstříku trestů členského státu, v němž 
byla osoba odsouzena.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby zaměstnavatelé při 
náboru osoby pro účely výkonu pracovní 
činnosti s dětmi či náboru osoby pro účely 
činnosti zahrnující pravidelné kontakty s 
dětmi měli povinnost se informovat, v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a vhodným způsobem, jako je 
přímý přístup, přístup na vyžádání nebo 
prostřednictvím dotčené osoby, o existenci 
možného odsouzení za trestný čin uvedený 
v článcích 3 až 7 zaznamenaného v 
rejstříku trestů, nebo o zákazu výkonu 
činností zahrnujících pravidelný kontakt s 
dětmi z důvodu odsouzení za trestný čin 
uvedený v článcích 3 až 7. V případě 
potřeby by měl být zkontrolován rejstřík 
trestů jakéhokoli členského státu, v němž 
měl uchazeč bydliště po dobu delší než dva 
roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby opatření uvedené 
v odstavci 1 bylo zaznamenáno do 
rejstříku trestů členského státu, v němž 
byla osoba odsouzena.

2. Orgány členských států pomocí 
veškerých vhodných prostředků a v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy zajistí, aby bylo možné tuto 
informaci získat také z rejstříků trestů 
jiných členských států. Členské státy 
přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 
aby zaměstnavatelé při náboru 
zaměstnanců pro účely výkonu činností, 
které zahrnují kontakt s dětmi, měli nárok 
na získání informací od příslušných 
orgánů každého členského státu o
existenci možného odsouzení za trestný 
čin uvedený v článcích 3 až 7 nebo 
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dalšího opatření souvisejícího s tímto 
odsouzením. Pokud vznikne v rámci 
pracovního poměru vážné podezření, 
zaměstnavatelé mohou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy požádat 
o tyto informace i po ukončení 
přijímacího řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby opatření uvedené 
v odstavci 1 bylo zaznamenáno do 
rejstříku trestů členského státu, v němž 
byla osoba odsouzena.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby zaměstnavatelé při 
náboru osoby pro účely výkonu pracovní 
činnosti, která zahrnuje pravidelný 
kontakt s dětmi, měli právo se informovat, 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a vhodným způsobem, jako je 
přímý přístup, přístup na vyžádání nebo 
prostřednictvím dotčené osoby, o existenci 
odsouzení za trestný čin uvedený v 
článcích 3 až 7 zaznamenaného v 
rejstříku trestů, nebo o zákazu výkonu 
činností zahrnujících pravidelný kontakt s 
dětmi z důvodu odsouzení za trestný čin 
uvedený v článcích 3 až 7. Pokud vznikne 
v rámci pracovního poměru vážné 
podezření, zaměstnavatelé mohou v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy požádat o tyto informace i po 
ukončení přijímacího řízení. Orgány 
členských států pomocí veškerých 
vhodných prostředků a v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy zajistí, 
aby bylo možné tyto informace získat také 
z rejstříků trestů jiných členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby opatření uvedené 
v odstavci 1 bylo zaznamenáno do 
rejstříku trestů členského státu, v němž 
byla osoba odsouzena.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby zaměstnavatelé při 
náboru zaměstnanců pro účely výkonu 
pracovní činnosti, která zahrnuje kontakt 
s dětmi, měli nárok na získání informací 
od příslušných orgánů o existenci 
odsouzení za trestný čin uvedený v 
článcích 3 až 7 nebo dalšího opatření 
souvisejícího s tímto odsouzením, které 
jim brání ve výkonu činností zahrnujících 
kontakty s dětmi. Orgány členských států 
pomocí veškerých vhodných prostředků a 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy zajistí, aby bylo možné tyto 
informace získat také z rejstříků trestů 
jiných členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 226

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby opatření uvedené 
v odstavci 1 bylo zaznamenáno do rejstříku 
trestů členského státu, v němž byla osoba 
odsouzena.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby opatření uvedené 
v odstavci 1 bylo zaznamenáno do rejstříku 
trestů členského státu, v němž byla osoba 
odsouzena. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby 
zaměstnavatelé při náboru zaměstnanců 
pro účely výkonu všech činností, které 
zahrnují úzký kontakt s dětmi, měli nárok 
na získání informací od příslušných 
orgánů o existenci odsouzení za trestný 
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čin uvedený v článcích 3 až 7 nebo 
dalšího opatření souvisejícího s tímto 
odsouzením, které jim brání ve výkonu 
činností zahrnujících kontakty s dětmi. 
Pokud vznikne v rámci pracovního 
poměru vážné podezření, zaměstnavatelé 
mohou v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy požádat o tyto 
informace i po ukončení přijímacího 
řízení. Orgány členských států pomocí 
veškerých vhodných prostředků a v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy zajistí, aby bylo možné tyto 
informace získat také z rejstříků trestů 
jiných členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby opatření uvedené 
v odstavci 1 bylo zaznamenáno do rejstříku 
trestů členského státu, v němž byla osoba 
odsouzena.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby opatření uvedené 
v odstavci 1 bylo zaznamenáno do rejstříku 
trestů členského státu, v němž byla osoba 
odsouzena a rovněž do Evropského 
informačního systému rejstříků trestů 
(ECRIS), jakmile bude fungovat. Členské 
státy společně vytvoří evropské osvědčení 
o bezúhonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 
rámcového rozhodnutí Rady 

3. Odchylně od čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 
rámcového rozhodnutí Rady 
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2009/315/SVV o organizaci a obsahu 
výměny informací z rejstříku trestů mezi 
členskými státy přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby za 
účelem účinného provádění opatření 
spočívajícího v dočasném nebo trvalém 
zákazu výkonu činností zahrnujících 
pravidelné kontakty s dětmi, především 
pokud dožadující členský stát podmíní 
přístup k určitým činnostem požadavkem 
zaručit, že uchazeči nebyli odsouzeni za 
žádný trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 
této směrnice, byly poskytnuty údaje 
týkající se zákazu činnosti z 
důvodu odsouzení za jakýkoli trestný čin 
uvedený v článcích 3 až 7 této směrnice na 
základě žádosti podle článku 6 uvedeného 
rámcového rozhodnutí podané ústředním 
orgánem členského státu, jehož je příslušná 
osoba státním příslušníkem, a aby osobní 
údaje týkající se takového zákazu 
poskytnuté podle čl. 7 odst. 2 a 4 
uvedeného rámcového rozhodnutí mohly 
být ve všech případech k tomuto účelu 
použity.

2009/315/SVV o organizaci a obsahu 
výměny informací z rejstříku trestů mezi 
členskými státy přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby za 
účelem účinného provádění opatření 
spočívajícího v dočasném nebo trvalém 
zákazu výkonu pracovních a 
dobrovolných činností spojených s 
dozorem nad dětmi, především pokud 
dožadující členský stát podmíní přístup 
k určitým činnostem požadavkem zaručit, 
že uchazeči nebyli odsouzeni za žádný 
trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 této 
směrnice, byly poskytnuty údaje týkající se 
zákazu činnosti z důvodu odsouzení za 
jakýkoli trestný čin uvedený v článcích 3 
až 7 této směrnice na základě žádosti podle 
článku 6 uvedeného rámcového rozhodnutí 
podané ústředním orgánem členského 
státu, jehož je příslušná osoba státním 
příslušníkem, a aby osobní údaje týkající se 
takového zákazu poskytnuté podle čl. 7 
odst. 2 a 4 uvedeného rámcového 
rozhodnutí mohly být ve všech případech 
k tomuto účelu použity.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Mariya Nedelcheva

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 
rámcového rozhodnutí Rady 
2009/315/SVV o organizaci a obsahu 
výměny informací z rejstříku trestů mezi 
členskými státy přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby za 
účelem účinného provádění opatření 
spočívajícího v dočasném nebo trvalém 
zákazu výkonu činností zahrnujících 
pravidelné kontakty s dětmi, především 
pokud dožadující členský stát podmíní 
přístup k určitým činnostem požadavkem 

3. Odchylně od čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 
rámcového rozhodnutí Rady 
2009/315/SVV o organizaci a obsahu 
výměny informací z rejstříku trestů mezi 
členskými státy přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby za 
účelem účinného provádění opatření 
spočívajícího v dočasném nebo trvalém 
zákazu výkonu jakýchkoli činností 
zahrnujících pravidelné kontakty s osobami 
mladšími 18 let, především pokud 
dožadující členský stát podmíní přístup 
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zaručit, že uchazeči nebyli odsouzeni za 
žádný trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 
této směrnice, byly poskytnuty údaje 
týkající se zákazu činnosti 
z důvodu odsouzení za jakýkoli trestný čin 
uvedený v článcích 3 až 7 této směrnice na 
základě žádosti podle článku 6 uvedeného 
rámcového rozhodnutí podané ústředním 
orgánem členského státu, jehož je příslušná 
osoba státním příslušníkem, a aby osobní 
údaje týkající se takového zákazu 
poskytnuté podle čl. 7 odst. 2 a 4 
uvedeného rámcového rozhodnutí mohly 
být ve všech případech k tomuto účelu 
použity.

k určitým činnostem požadavkem zaručit, 
že uchazeči nebyli odsouzeni za žádný 
trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 této 
směrnice, byly poskytnuty údaje týkající se 
zákazu činnosti z důvodu odsouzení za 
jakýkoli trestný čin uvedený v článcích 3 
až 7 této směrnice na základě žádosti podle 
článku 6 uvedeného rámcového rozhodnutí 
podané ústředním orgánem členského 
státu, jehož je příslušná osoba státním 
příslušníkem, a aby osobní údaje týkající se 
takového zákazu poskytnuté podle čl. 7 
odst. 2 a 4 uvedeného rámcového 
rozhodnutí mohly být ve všech případech 
k tomuto účelu použity.

Or. fr

Pozměňovací návrh 230
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 
rámcového rozhodnutí Rady 
2009/315/SVV o organizaci a obsahu 
výměny informací z rejstříku trestů mezi 
členskými státy přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby za 
účelem účinného provádění opatření 
spočívajícího v dočasném nebo trvalém 
zákazu výkonu činností zahrnujících 
pravidelné kontakty s dětmi, především 
pokud dožadující členský stát podmíní 
přístup k určitým činnostem požadavkem 
zaručit, že uchazeči nebyli odsouzeni za 
žádný trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 
této směrnice, byly poskytnuty údaje 
týkající se zákazu činnosti z 
důvodu odsouzení za jakýkoli trestný čin 
uvedený v článcích 3 až 7 této směrnice na 
základě žádosti podle článku 6 uvedeného 
rámcového rozhodnutí podané ústředním 
orgánem členského státu, jehož je příslušná 
osoba státním příslušníkem, a aby osobní 

3. Členské státy požádají orgány, aby 
zabezpečily, že uchazeči o pozice, které 
zahrnují práci s dětmi, nebo osoby, jež 
mají pravidelný kontakt s dětmi, neměli  
záznam v rejstříku trestů včetně záznamu 
o trestných činech, na které se vztahují 
články 3 až 8 této směrnice. V případě 
potřeby by měl být zkontrolován rejstřík 
trestů jakéhokoli členského státu, v němž 
měl uchazeč bydliště po dobu delší než dva 
roky. Odchylně od čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 
2 rámcového rozhodnutí Rady 
2009/315/SVV o organizaci a obsahu 
výměny informací z rejstříku trestů mezi 
členskými státy přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby za 
účelem účinného provádění opatření 
spočívajícího v dočasném nebo trvalém 
zákazu výkonu činností zahrnujících 
pravidelné kontakty s dětmi, především 
pokud dožadující členský stát podmíní 
přístup k určitým činnostem požadavkem 
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údaje týkající se takového zákazu 
poskytnuté podle čl. 7 odst. 2 a 4 
uvedeného rámcového rozhodnutí mohly 
být ve všech případech k tomuto účelu 
použity.

zaručit, že uchazeči nebyli odsouzeni za 
žádný trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 
této směrnice, byly poskytnuty údaje 
týkající se zákazu činnosti z 
důvodu odsouzení za jakýkoli trestný čin 
uvedený v článcích 3 až 7 této směrnice na 
základě žádosti podle článku 6 uvedeného 
rámcového rozhodnutí podané ústředním 
orgánem členského státu, jehož je příslušná 
osoba státním příslušníkem, a aby osobní 
údaje týkající se takového zákazu 
poskytnuté podle čl. 7 odst. 2 a 4 
uvedeného rámcového rozhodnutí mohly 
být ve všech případech k tomuto účelu 
použity.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby členské státy požadovaly, aby byl rejstřík trestů uchazečů o místa nebo 
činnosti související s prací s dětmi zkontrolován předtím, než jim bude nabídnuto místo, a to 
prostřednictvím kontroly před nástupem do zaměstnání. Jinak se tento požadavek vztahuje 
pouze na předložení výpisu z rejstříku trestů, aniž by byl skutečně prověřen.

Pozměňovací návrh 231
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 
rámcového rozhodnutí Rady 
2009/315/SVV o organizaci a obsahu 
výměny informací z rejstříku trestů mezi 
členskými státy přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby za 
účelem účinného provádění opatření 
spočívajícího v dočasném nebo trvalém 
zákazu výkonu činností zahrnujících 
pravidelné kontakty s dětmi, především 
pokud dožadující členský stát podmíní 
přístup k určitým činnostem požadavkem 
zaručit, že uchazeči nebyli odsouzeni za 
žádný trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 

3. Členské státy požádají orgány, aby 
zabezpečily, že uchazeči o pozice, které 
zahrnují práci s dětmi, nebo osoby, jež 
mají pravidelný kontakt s dětmi, neměli  
záznam v rejstříku trestů včetně záznamu 
o trestných činech, na které se vztahují 
články 3 až 8 této směrnice. V případě 
potřeby by měl být zkontrolován rejstřík 
trestů jakéhokoli členského státu, v němž 
měl uchazeč bydliště po dobu delší než dva 
roky. Odchylně od čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 
2 rámcového rozhodnutí Rady 
2009/315/SVV o organizaci a obsahu 
výměny informací z rejstříku trestů mezi 
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této směrnice, byly poskytnuty údaje 
týkající se zákazu činnosti z 
důvodu odsouzení za jakýkoli trestný čin 
uvedený v článcích 3 až 7 této směrnice na 
základě žádosti podle článku 6 uvedeného 
rámcového rozhodnutí podané ústředním 
orgánem členského státu, jehož je příslušná 
osoba státním příslušníkem, a aby osobní 
údaje týkající se takového zákazu 
poskytnuté podle čl. 7 odst. 2 a 4 
uvedeného rámcového rozhodnutí mohly 
být ve všech případech k tomuto účelu 
použity.

členskými státy přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby za 
účelem účinného provádění opatření 
spočívajícího v dočasném nebo trvalém 
zákazu výkonu činností zahrnujících 
pravidelné kontakty s dětmi, především 
pokud dožadující členský stát podmíní 
přístup k určitým činnostem požadavkem 
zaručit, že uchazeči nebyli odsouzeni za 
žádný trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 
této směrnice, byly poskytnuty údaje 
týkající se zákazu činnosti z 
důvodu odsouzení za jakýkoli trestný čin 
uvedený v článcích 3 až 7 této směrnice na 
základě žádosti podle článku 6 uvedeného 
rámcového rozhodnutí podané ústředním 
orgánem členského státu, jehož je příslušná 
osoba státním příslušníkem, a aby osobní 
údaje týkající se takového zákazu 
poskytnuté podle čl. 7 odst. 2 a 4 
uvedeného rámcového rozhodnutí mohly 
být ve všech případech k tomuto účelu 
použity.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby členské státy požadovaly, aby byl rejstřík trestů uchazečů o místa nebo 
činnosti související s prací s dětmi zkontrolován předtím, než jim bude nabídnuto místo, a to 
prostřednictvím kontroly před nástupem do zaměstnání. Jinak se tento požadavek vztahuje 
pouze na předložení výpisu z rejstříku trestů, aniž by byl skutečně prověřen.

Pozměňovací návrh 232
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby 
zaměstnavatelé při náboru zaměstnanců 
pro účely výkonu pracovních a 
dobrovolných činností spojených s 
dozorem nad dětmi měli nárok na získání 
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informací od příslušných orgánů, které 
zohlední potřebné záruky, vnitrostátní 
nebo případně evropské osvědčení o 
bezúhonnosti potvrzující absenci 
odsouzení za trestný čin uvedený v 
článcích 3 až 7 nebo dalšího opatření 
souvisejícího s tímto odsouzením, které 
jim brání ve výkonu pracovních a 
dobrovolných činností  spojených s 
dozorem nad dětmi. Pokud vznikne v 
rámci pracovního poměru vážné 
podezření, zaměstnavatelé mohou v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy požádat o toto osvědčení i po 
ukončení přijímacího řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou v souvislosti s 
pachateli zvážit přijetí dalších opatření, 
jako např. registraci odsouzených osob za 
trestné činy uvedené v článcích 3 až 7 v 
rejstřících pachatelů sexuálních trestných 
činů. Tyto rejstříky by měly být přístupné 
pouze soudním nebo donucovacím 
orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Rejstříky pachatelů sexuálních trestných činů by měly být zavedeny rovněž s cílem zabránit 
velmi nebezpečným odsouzeným v opuštění země. To by umožnilo rychlejší zadržení 
recidivistů a současně předcházení trestné činnosti, jelikož by to odrazovalo současné a 
budoucí pachatele.
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Pozměňovací návrh 234
Anna Hedh

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Zajištění a konfiskace

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že jejich příslušné orgány 
budou oprávněny zajistit a konfiskovat 
nástroje trestné činnosti uvedené v této 
směrnici a výnosy z ní.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy se zaváží, že ekonomické 
příjmy z konfiskace majetku pachatelů 
prokázaných trestných činů využijí k 
účelům prevence, rehabilitace obětí a k 
poskytnutí podpory jim a jejich rodinám.

Or. it

Pozměňovací návrh 236
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) dočasný nebo trvalý zákaz výkonu 
veškeré činnosti zahrnující pravidelný 
kontakt s dětmi.

Or. en
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Odůvodnění

Podobně, jako je tomu u fyzických osob, by mělo být i právnickým osobám znemožněno 
vykonávat činnosti zahrnující pravidelný kontakt s dětmi.

Pozměňovací návrh 237
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní, aby děti, které se 
staly obětí trestných činů uvedených v 
článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 6, nebyly trestně 
stíhány ani trestány za svou účast 
v protiprávních činnostech v přímém 
důsledku toho, že byly oběťmi těchto 
trestných činů.

Členské státy zajistí, že děti, které se staly 
obětí trestných činů uvedených v článku 4 
a čl. 5 odst. 4 až 6, nebudou trestně stíhány 
a trestány za jejich účast v protiprávních 
činnostech v přímém důsledku toho, že 
byly oběťmi těchto trestných činů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění co nejlepší možné ochrany pro zneužívané děti by měly členské státy zajistit 
a ne pouze umožnit, aby děti, které byly zapojeny do protiprávních činností v přímém 
důsledku toho, že byly oběťmi těchto trestných činů, nebyly trestně stíhány ani trestány.

Pozměňovací návrh 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní, aby děti, které se 
staly obětí trestných činů uvedených v 
článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 6, nebyly trestně 
stíhány ani trestány za svou účast 
v protiprávních činnostech v přímém 
důsledku toho, že byly oběťmi těchto 
trestných činů.

Členské státy v souladu se základními 
zásadami svého právního systému přijmou 
nezbytná opatření k zajištění toho, aby
příslušné vnitrostátní orgány měly 
pravomoc trestně nestíhat nebo netrestat
děti, které se staly obětí trestných činů 
uvedených v článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 6, 
za svou účast v protiprávních činnostech 
v přímém důsledku toho, že byly oběťmi 
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těchto trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní, aby děti, které se 
staly obětí trestných činů uvedených v 
článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 6, nebyly trestně 
stíhány ani trestány za svou účast 
v protiprávních činnostech v přímém 
důsledku toho, že byly oběťmi těchto 
trestných činů.

Členské státy zajistí, aby děti, které se staly 
obětí trestných činů uvedených v článku 4 
a čl. 5 odst. 4 až 6, nebyly trestně stíhány 
ani trestány za svou účast v protiprávních 
činnostech v přímém důsledku toho, že 
byly oběťmi těchto trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní, aby děti, které se 
staly obětí trestných činů uvedených v 
článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 6, nebyly trestně 
stíhány ani trestány za svou účast 
v protiprávních činnostech v přímém 
důsledku toho, že byly oběťmi těchto 
trestných činů.

Členské státy trestně nestíhají ani 
netrestají děti, které se staly obětí trestných 
činů uvedených v článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 
6, za svou účast v protiprávních činnostech 
v přímém důsledku toho, že byly oběťmi 
těchto trestných činů.

Or. en

Odůvodnění

Dítě, které se stalo obětí trestného činu, by nemělo být považováno za schopné dát souhlas k 
prostituci nebo k účasti na vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte. Trestní odpovědnosti by 
měli podléhat výhradně pachatelé těchto trestných činů, a to bez ohledu na jakýkoli údajný 
„souhlas“ oběti.
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Pozměňovací návrh 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní, aby děti, které se 
staly obětí trestných činů uvedených v 
článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 6, nebyly trestně 
stíhány ani trestány za svou účast 
v protiprávních činnostech v přímém 
důsledku toho, že byly oběťmi těchto 
trestných činů.

Členské státy trestně nestíhají ani 
netrestají děti, které se staly obětí trestných 
činů uvedených v článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 
6, za svou účast v protiprávních činnostech 
v přímém důsledku toho, že byly oběťmi 
těchto trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní, aby děti, které se 
staly obětí trestných činů uvedených v 
článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 6, nebyly trestně 
stíhány ani trestány za svou účast 
v protiprávních činnostech v přímém 
důsledku toho, že byly oběťmi těchto 
trestných činů.

Členské státy trestně nestíhají ani 
netrestají děti, které se staly obětí trestných 
činů uvedených v článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 
6, za svou účast v protiprávních činnostech 
v přímém důsledku toho, že byly oběťmi 
těchto trestných činů.

Or. en

Odůvodnění

Dítě, které se stalo obětí trestného činu, by nemělo být považováno za schopné dát souhlas k 
prostituci nebo k účasti na vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte. Trestní odpovědnosti by 
měli podléhat výhradně pachatelé těchto trestných činů, a to bez ohledu na jakýkoli údajný 
„souhlas“ oběti.
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Pozměňovací návrh 243
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 nebylo závislé na oznámení nebo 
obvinění učiněném obětí a aby trestní 
řízení pokračovalo i v případě, že oběť 
svou výpověď stáhla.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby vyšetřování proběhlo 
vždy při zohlednění nejlepšího zájmu 
dítěte a jeho práv a aby vyšetřování nebo
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 nebylo závislé na oznámení nebo 
obvinění učiněném obětí a aby trestní 
řízení pokračovalo i v případě, že oběť 
svou výpověď stáhla.

Or. en

Odůvodnění

Článek 3 Úmluvy OSN o právech dítěte uvádí, že „nejlepší zájem dítěte“ musí být hlavní 
zásadou všech právních nástrojů na ochranu zájmů dítěte, včetně právních předpisů pro boj 
proti pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí a vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte.

Pozměňovací návrh 244
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 nebylo závislé na oznámení nebo 
obvinění učiněném obětí a aby trestní 
řízení pokračovalo i v případě, že oběť 
svou výpověď stáhla.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 nebylo závislé na oznámení nebo 
obvinění učiněném obětí nebo jejím 
zástupcem a aby trestní řízení pokračovalo 
i v případě, že oběť svou výpověď stáhla.

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby vyšetřování 
proběhlo vždy při zohlednění nejlepšího 
zájmu dítěte a jeho práv a aby vyšetřování 
nebo stíhání trestných činů uvedených 
v článcích 3 až 7 nebylo závislé na 
oznámení nebo obvinění učiněném obětí a 
aby trestní řízení pokračovalo i v případě, 
že oběť svou výpověď stáhla.

Or. en

Odůvodnění

Článek 3 Úmluvy OSN o právech dítěte uvádí, že „nejlepší zájem dítěte“ musí být hlavní 
zásadou všech právních nástrojů na ochranu zájmů dítěte, včetně právních předpisů pro boj 
proti pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí a vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte.

Pozměňovací návrh 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby bylo možno stíhat 
všechny trestné činy uvedené v článku 3, 
čl. 4 odst. 2 a 3 a odst. 5 až 11 a v čl. 5 
odst. 6 po dostatečně dlouhou dobu poté, 
co oběť dosáhla plnoletosti, přičemž tato 
doba odpovídá závažnosti příslušného 
trestného činu.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby bylo možno stíhat 
všechny trestné činy uvedené v článku 3, 
čl. 4 odst. 2 a 3 a odst. 5 až 11 a v čl. 5 
odst. 6 po dostatečně dlouhou dobu o délce 
minimálně 15 let poté, co oběť dosáhla 
plnoletosti, přičemž tato doba odpovídá 
závažnosti příslušného trestného činu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 247
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby bylo možno stíhat 
všechny trestné činy uvedené v článku 3, 
čl. 4 odst. 2 a 3 a odst. 5 až 11 a v čl. 5 
odst. 6 po dostatečně dlouhou dobu poté, 
co oběť dosáhla plnoletosti, přičemž tato 
doba odpovídá závažnosti příslušného 
trestného činu.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby bylo možno stíhat 
všechny trestné činy uvedené v článku 3, 
čl. 4 odst. 2 a 3 a odst. 5 až 11 a v čl. 5 
odst. 6 po dobu nejméně 20 let poté, co 
oběť dosáhla plnoletosti, přičemž tato doba 
odpovídá závažnosti příslušného trestného 
činu. Komise v tomto ohledu podpoří 
harmonizaci promlčecí lhůty jednotlivých 
zemí s cílem zamezit nejasnostem či 
omylům v případě, že orgány činné 
v trestním řízení provádějí přeshraniční 
vyšetřování.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby osoby, oddělení nebo 
služby odpovědné za vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 měly k dispozici účinné vyšetřovací 
nástroje, které umožní provádění tajných 
operací alespoň v případech, v nichž se 
využívají informační a komunikační 
technologie.

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby osoby, oddělení nebo 
služby odpovědné za vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 měly k dispozici účinné vyšetřovací 
nástroje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 249
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. 
fotografií a audiovizuálních záznamů 
šířených nebo předávaných 
prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. fotografií 
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a právními předpisy EU 
o ochraně údajů pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. fotografií 
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. fotografií 
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 a podpoří je v tom, zejména 
analýzou dětského pornografického 
materiálu, např. fotografií a 
audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy poskytnuly nezbytné finanční a lidské zdroje, aby zajistily plnou 
funkčnost a efektivitu vyšetřovacích oddělení po jejich zřízení.

Pozměňovací návrh 252
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. fotografií 
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 a podpoří je v tom, zejména 
analýzou dětského pornografického 
materiálu, např. fotografií a 
audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy poskytnuly nezbytné finanční a lidské zdroje, aby zajistily plnou 
funkčnost a efektivitu vyšetřovacích oddělení po jejich zřízení.
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Pozměňovací návrh 253
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. fotografií 
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. fotografií 
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií. Mimoto je 
zásadně důležité zajistit, aby součástí 
vyšetřování případů dětské pornografie 
byla i identifikace obětí. Při tomto 
vyšetřování je důležitá spolupráce mezi 
policií, nevládními organizacemi a 
sociálními službami, pokud se má dětským 
obětem dostat náležité pomoci a podpory. 
Je nezbytně nutné, aby se na této činnosti 
podíleli řádně školení profesionálové 
(učitelé, psychologové, sociální 
pracovníci, právníci), zejména v oblastech 
prevence a ochrany obětí.

Or. lt

Pozměňovací návrh 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. fotografií 
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních 

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. fotografií 
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních 
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a komunikačních technologií. a komunikačních technologií. Za tímto 
účelem budou zřízeny mechanismy k 
zajištění účinné spolupráce a předávání 
znalostí mezi donucovacími a soudními 
orgány, orgány sociálního zabezpečení, 
odvětvím informačních a komunikačních 
technologií (IKT) a organizacemi 
občanské společnosti. Policejní orgány a 
sociální služby by měly spolupracovat na 
těchto případech, aby se po identifikaci k 
dětem přistupovalo a zacházelo se s nimi 
přiměřeným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby u trestných 
činů uvedených v článcích 3 až 7 
nedocházelo k obcházení orgánů 
zodpovědných za pronásledování a 
vyšetřování těchto trestných činů v rámci 
trestního práva prostřednictvím vnitřních 
vyšetřování jiných orgánů, které v rámci 
trestního práva nemají stejné pravomoci. 
Takové vyšetřování může mít informační 
charakter, rozhodně se však nevyrovná 
vyšetřování orgánů činných v trestním 
řízení ani jej nenahradí.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Michèle Striffler

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby povzbudily všechny osoby, které vědí 

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby povzbudily všechny osoby, které vědí 
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nebo se v dobré víře domnívají, že došlo 
k trestným činům uvedeným v článcích 3 
až 7, ke sdělení těchto skutečností 
příslušným útvarům.

nebo se v dobré víře domnívají, že došlo 
k trestným činům uvedeným v článcích 3 
až 7, ke sdělení těchto skutečností 
příslušným útvarům. Členské státy zajistí, 
aby tyto osoby mohly být hnány k trestní 
odpovědnosti za neposkytnutí pomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 257
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zavedou informační 
kampaně propagující horkou linku 116 s 
cílem zajistit, aby děti věděli o její 
existenci.

Or. en

Pozměňovací návrh 258

Jean Lambert za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k určení své soudní příslušnosti ve vztahu 
k trestným činům uvedeným v článcích 3 
až 7, pokud:

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k určení své soudní příslušnosti ve vztahu 
k trestným činům uvedeným v článcích 3 
až 7 a 21, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pachatel je státním příslušníkem tohoto 
státu nebo má na jeho území obvyklé 
bydliště nebo

(b) pachatel je státním příslušníkem tohoto 
státu nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 260
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) trestný čin byl spáchán proti jeho 
státnímu příslušníkovi nebo osobě, která 
má na jeho území obvyklé bydliště, nebo

(c) trestný čin byl spáchán proti jeho 
státnímu příslušníkovi nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obětem trestných činů uvedených v 
článcích 3 až 7 se poskytuje pomoc, 
podpora a ochrana, přičemž se zohlední 
nejlepší zájem dítěte.

1. Obětem trestných činů uvedených v 
článcích 3 až 7 se poskytuje pomoc, 
podpora a ochrana, přičemž se zohlední 
nejlepší zájem dítěte. Pomoc a školení by 
měly být poskytnuty i rodičům nebo 
opatrovníkům dítěte, pokud nejsou 
podezřelí ze spáchání příslušného 
trestného činu, aby mohli být svému dítěti 
nápomocni po celou dobu řízení a období 
rekonvalescence.

Or. en
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Pozměňovací návrh 262
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby byla práva 
obětí plně uplatňována tím, že:
a) děti, které se staly obětí trestných činů, 
budou informovány o svých právech a 
dostupných službách a – ledaže by si 
nepřály tuto informaci obdržet – o dalším 
průběhu jejich žaloby, bodech obžaloby, 
celkovém pokroku ve vyšetřování nebo 
řízení a o jejich úloze v tomto vyšetřování 
nebo řízení a o výsledku jejich případu;
b) bude zajištěno, aby přinejmenším 
v případech, kdy by oběti a jejich rodiny 
mohly být ohroženy, mohly být 
informovány, pokud je to nutné, o 
dočasném nebo definitivním propuštění 
této trestně stíhané nebo odsouzené osoby;
c) bude chráněno soukromí dětí, které se 
staly obětí trestných činů, jejich identita a 
jejich podoba, a to přijetím opatření 
v souladu s mezinárodním právem s cílem 
zabránit veřejnému rozšiřování jakýchkoli 
informací, které by mohly vést k jejich 
identifikaci;
d) bude jim a také jejich rodinám a 
svědkům zajištěna bezpečnost, aby se
zabránilo jejich zastrašování, odvetným 
opatřením nebo aby se znovu nestaly 
oběťmi trestného činu;
e) bude zajištěno, že u soudu nebo 
v prostorách soudu nebo donucovacího 
orgánu nedojde ke kontaktu mezi obětmi 
a pachateli trestných činů, ledaže by 
příslušné orgány rozhodly v nejlepším 
zájmu dítěte jinak, nebo pokud by 
vyšetřování nebo soudní řízení takový 
kontakt vyžadovalo.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zajištění plného uplatňování práv obětí je nutné tento prvek uvést v článku 30 
Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a zneužíváním (2007).

Pozměňovací návrh 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby v případech  
pohlavního zneužívání a vykořisťování 
spáchaného v rámci rodiny, okruhu 
příbuzných nebo kamarádů, školních 
sportovních aktivit, církve či jiných 
součástí pravidelného každodenního okolí 
dítěte byla přijata nezbytná opatření na 
ochranu dětské oběti i dalších rodinných 
příslušníků, kteří nebyli do trestného činu 
zapojeni, a aby jim byla poskytnuta 
pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jakmile příslušné orgány získají 
podezření, že se dítě mohlo stát obětí 
trestného činu podle článků 3 až 7 této 
směrnice, provede se individuální 
posouzení zvláštní situace dětské oběti, 
přičemž se řádně zohlední názory, potřeby 
a zájmy dítěte. Během tohoto posouzení 
budou přítomny orgány sociálního 
zabezpečení, jejichž cílem bude:
a) určit úroveň vyspělosti oběti;
b) stanovit kritéria pro vyjádření souhlasu 
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oběti;
c) ověřit věk oběti;
d) zjistit možnou psychickou nebo 
fyzickou újmu a to, zda došlo k použití 
nátlaku;
e) ověřit, zda šlo o střet zájmů rodinného 
příslušníka nebo někoho, kdo je s obětí v 
úzkém kontaktu.
Na základě tohoto posouzení přijmou 
členské státy opatření nezbytná k zajištění 
toho, aby byly podniknuty konkrétní kroky 
s cílem obětem krátkodobě i dlouhodobě 
pomáhat a podpořit je při jejich fyzickém, 
psycho-sociálním a sociálním zotavování, 
včetně vhodného a bezpečného ubytování, 
materiální pomoci, lékařské péče, mimo 
jiné psychologické pomoci a poradenství, 
a rovněž přístupu ke vzdělání. Musí být 
rovněž zajištěna vhodná péče o oběti se 
zvláštními potřebami.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby pomoc 
a podpora oběti nebyla podmíněna její 
ochotou spolupracovat na vyšetřování 
trestného činu a trestním řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy zajistí, aby totožnost 
dítěte byla chráněna před trestním 
řízením, v jeho průběhu a po jeho 
skončení, bez ohledu na její ochotu 
spolupracovat na vyšetřování trestného 
činu a trestním řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Orgány sociálního zabezpečení 
členských států navážou kontakty s 
místními organizacemi občanské 
společnosti či místními sítěmi zaměřenými 
na ochranu obětí pohlavního zneužívání 
nebo vykořisťování a poskytování pomoci 
těmto obětem s cílem zajistit obětem 
veškerou nezbytnou ochranu a pomoc a 
zaručit, aby se jim i nadále dostávalo 
odpovídající podpory a ochrany 
přiměřenou dobu poté, co dovrší věk 18 
let.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby byla práva 
obětí plně uplatňována tím, že:
a) děti, které se staly obětí trestných činů, 
budou informovány o svých právech a 
dostupných službách a – ledaže by si 
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nepřály tuto informaci obdržet – o dalším 
průběhu jejich žaloby, bodech obžaloby, 
celkovém pokroku ve vyšetřování nebo 
řízení a o jejich úloze v tomto vyšetřování 
nebo řízení a o výsledku jejich případu;
b) bude zajištěno, aby přinejmenším 
v případech, kdy by oběti a jejich rodiny 
mohly být ohroženy, mohly být 
informovány, pokud je to nutné, o 
dočasném nebo definitivním propuštění 
této trestně stíhané nebo odsouzené osoby;
c) bude chráněno soukromí dětí, které se 
staly obětí trestných činů, jejich identita a 
jejich podoba, a to přijetím opatření 
v souladu s mezinárodním právem s cílem 
zabránit veřejnému rozšiřování jakýchkoli 
informací, které by mohly vést k jejich 
identifikaci;
d) bude jim a také jejich rodinám a 
svědkům zajištěna bezpečnost, aby se 
zabránilo jejich zastrašování, odvetným 
opatřením nebo aby se znovu nestaly 
oběťmi trestného činu;
e) bude zajištěno, že u soudu nebo 
v prostorách soudu nebo donucovacího 
orgánu nedojde ke kontaktu mezi oběťmi 
a pachateli trestných činů, ledaže by 
příslušné orgány rozhodly v nejlepším 
zájmu dítěte jinak, nebo pokud by 
vyšetřování nebo soudní řízení takový 
kontakt vyžadovalo.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění plného uplatňování práv obětí se doporučuje, aby byl tento prvek uveden v 
článku 30 Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a zneužíváním 
(2007).

Pozměňovací návrh 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Článek 18 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc obětem a jejich podpora vypouští se
1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby obětem byla 
poskytnuta pomoc a podpora před 
trestním řízením, během něj a přiměřenou 
dobu po něm, s cílem umožnit jim 
uplatňovat práva stanovená v rámcovém 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV o 
postavení obětí v trestním řízení a v této 
směrnici.
2. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby zvláštní 
opatření, která mají obětem krátkodobě i 
dlouhodobě pomáhat a podpořit je při 
jejich fyzickém a psycho-sociálním 
zotavování, byla přijata až po 
individuálním posouzení zvláštní situace 
každé dětské oběti při řádném zohlednění 
názorů, potřeb a zájmů dítěte.
3. Oběti trestných činů uvedených v 
článcích 3 až 7 se považují za obzvlášť 
ohrožené oběti podle čl. 2 odst. 2, čl. 8 
odst. 4 a čl. 14 odst. 1 rámcového 
rozhodnutí 2001/220/SVV.
4. Je-li to vhodné a možné, členské státy 
přijmou opatření na poskytnutí pomoci a 
podpory rodině oběti. Je-li to vhodné a 
možné, členské státy zejména uplatní ve 
vztahu k této rodině článek 4 rámcového 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby obětem byla 

vypouští se



PE456.647v02-00 120/154 AM\854749CS.doc

CS

poskytnuta pomoc a podpora před 
trestním řízením, během něj a přiměřenou 
dobu po něm, s cílem umožnit jim 
uplatňovat práva stanovená v rámcovém 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV o 
postavení obětí v trestním řízení a v této 
směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto do článku 19.

Pozměňovací návrh 271
Georgios Papanikolaou

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby obětem byla 
poskytnuta pomoc a podpora před trestním 
řízením, během něj a přiměřenou dobu po 
něm, s cílem umožnit jim uplatňovat práva 
stanovená v rámcovém rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV o postavení obětí v trestním 
řízení a v této směrnici.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby obětem byla 
poskytnuta pomoc a podpora před trestním 
řízením, během něj a přiměřenou dobu po 
něm, s cílem umožnit jim uplatňovat práva 
stanovená v rámcovém rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV o postavení obětí v trestním 
řízení a v této směrnici. Členské státy 
zejména učiní kroky nezbytné k zajištění 
ochrany dětí, které nahlásí, že dochází ke 
zneužívání v rodinném prostředí jejich 
kamarádů nebo v rodině.

Or. el

Pozměňovací návrh 272
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby byla dítěti 
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poskytnuta pomoc a podpora, jakmile 
příslušné orgány získají podezření, že se 
toto dítě mohlo stát obětí trestného činu 
podle článků 3 až 7.

Or. en 

Odůvodnění

Spolehlivé systémy ochrany dítěte na vnitrostátní úrovni a soudní systémy vstřícné k dětem 
jsou nezbytným základem ochrany dětí proti trestným činům, na které se vztahuje tento návrh 
směrnice.  Návrh směrnice by měl být pozměněn tak, aby bylo zajištěno, aby byly v každém 
členském státě zavedeny systémy ochrany dítěte a multidisciplinární systémy.

Pozměňovací návrh 273
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby dítě mělo 
přístup k informacím o svých právech, 
zejména pokud jde o pomoc a podporu, 
jakmile příslušné orgány získají 
podezření, že se toto dítě mohlo stát obětí 
trestného činu podle článků 3 až 7.

Or. en

Odůvodnění

Spolehlivé systémy ochrany dítěte na vnitrostátní úrovni a soudní systémy vstřícné k dětem 
jsou nezbytným základem ochrany dětí proti trestným činům, na které se vztahuje tento návrh 
směrnice.  Návrh směrnice by měl být pozměněn tak, aby bylo zajištěno, aby byly v každém 
členském státě zavedeny systémy ochrany dítěte a multidisciplinární systémy.

Pozměňovací návrh 274
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby pomoc 
a podpora dětské oběti nebyla podmíněna 
její ochotou spolupracovat při vyšetřování 
trestného činu, trestním řízení a soudním 
procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby byla dítěti 
poskytnuta pomoc a podpora, jakmile 
příslušné orgány získají podezření, že se 
toto dítě mohlo stát obětí trestného činu 
podle článků 3 až 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby dítě mělo 
přístup k informacím o svých právech, 
zejména pokud jde o pomoc a podporu, 
jakmile příslušné orgány získají 
podezření, že se toto dítě mohlo stát obětí 
trestného činu podle článků 3 až 7.

Or. en
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Pozměňovací návrh 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby zvláštní opatření, která 
mají obětem krátkodobě i dlouhodobě 
pomáhat a podpořit je při jejich fyzickém a 
psycho-sociálním zotavování, byla přijata 
až po individuálním posouzení zvláštní 
situace každé dětské oběti při řádném 
zohlednění názorů, potřeb a zájmů dítěte.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby zvláštní opatření, která 
mají obětem krátkodobě i dlouhodobě 
pomáhat a podpořit je při jejich fyzickém a 
psycho-sociálním zotavování, byla přijata 
až po individuálním posouzení zvláštní 
situace každé dětské oběti a koncipují k 
tomuto účelu programy individuální 
rehabilitace, které řádně zohlední názory, 
potřeby a zájmy dítěte.

Or. it

Pozměňovací návrh 278
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby zavedly efektivní 
systémy ochrany dítěte a 
multidisciplinární struktury, které zajistí v 
krátkodobém i dlouhodobém horizontu 
potřebnou pomoc a podporu obětem, ať 
již zajištěním speciálně vyškolených 
pracovníků v rámci svých veřejných 
služeb, nebo uznáním a financováním 
organizací na podporu obětí, včetně 
nevládních organizací, dalších 
relevantních organizací nebo jiných 
segmentů občanské společnosti 
poskytujících pomoc obětem.

Or. en



PE456.647v02-00 124/154 AM\854749CS.doc

CS

Odůvodnění

Spolehlivé systémy ochrany dítěte na vnitrostátní úrovni a soudní systémy vstřícné k dětem 
jsou nezbytným základem ochrany dětí proti trestným činům, na které se vztahuje tento návrh 
směrnice.  Návrh směrnice by měl být pozměněn tak, aby bylo zajištěno, aby byly v každém 
členském státě zavedeny systémy ochrany dítěte a multidisciplinární systémy.

Pozměňovací návrh 279
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby zavedly efektivní 
systémy ochrany dítěte a 
multidisciplinární struktury, které zajistí v 
krátkodobém i dlouhodobém horizontu 
potřebnou pomoc a podporu obětem, ať 
již zajištěním speciálně vyškolených 
pracovníků v rámci svých veřejných 
služeb, nebo uznáním a financováním 
organizací na podporu obětí, včetně 
nevládních organizací, dalších 
relevantních organizací nebo jiných 
segmentů občanské společnosti 
poskytujících pomoc obětem.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li to vhodné a možné, členské státy 
přijmou opatření na poskytnutí pomoci a 
podpory rodině oběti. Je-li to vhodné a 
možné, členské státy zejména uplatní ve 
vztahu k této rodině článek 4 rámcového 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.

4. Je-li to vhodné a možné, členské státy 
přijmou opatření na poskytnutí pomoci a 
podpory rodině oběti. Je-li to vhodné, 
členské státy zejména uplatní ve vztahu k 
této rodině článek 4 rámcového rozhodnutí 
Rady 2001/220/SVV bez ohledu na to, zda 
bylo zahájeno vyšetřování trestných činů 
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nebo trestní řízení, či nikoli.

Or. en

Odůvodnění

Spolehlivé systémy ochrany dítěte na vnitrostátní úrovni a soudní systémy vstřícné k dětem 
jsou nezbytným základem ochrany dětí proti trestným činům, na které se vztahuje tento návrh 
směrnice.  Návrh směrnice by měl být pozměněn tak, aby bylo zajištěno, aby byly v každém 
členském státě zavedeny systémy ochrany dítěte a multidisciplinární systémy.

Pozměňovací návrh 281
Mariya Nedelcheva

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li to vhodné a možné, členské státy 
přijmou opatření na poskytnutí pomoci 
a podpory rodině oběti. Ve vztahu k této 
rodině uplatní členské státy v případech, 
kdy je to vhodné a možné, zejména článek 
4 rámcového rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV.

4. Je-li to vhodné, členské státy přijmou 
opatření na poskytnutí pomoci a podpory 
rodině oběti. Ve vztahu k této rodině 
uplatní členské státy v případech, kdy je to 
vhodné, zejména článek 4 rámcového 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.

Or. fr

Pozměňovací návrh 282
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li to vhodné a možné, členské státy 
přijmou opatření na poskytnutí pomoci a 
podpory rodině oběti. Je-li to vhodné a 
možné, členské státy zejména uplatní ve 
vztahu k této rodině článek 4 rámcového 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.

4. Je-li to vhodné a možné, členské státy 
přijmou opatření na poskytnutí pomoci a 
podpory rodině oběti. Je-li to vhodné, 
členské státy uplatní ve vztahu k této 
rodině zejména článek 4 rámcového 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.

Or. en
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Pozměňovací návrh 283
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy přijmou legislativní nebo 
jiná opatření nezbytná k tomu, aby bylo 
podníceno a podporováno vytváření 
informačních služeb, jako jsou telefonní 
nebo internetové linky pomoci, s cílem 
poskytnout volajícím radu, a to při 
zachování důvěrnosti nebo s náležitým 
ohledem na jejich anonymitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy přijmou legislativní nebo 
jiná opatření nezbytná k tomu, aby bylo 
podníceno a podporováno vytváření 
informačních služeb, jako jsou telefonní 
nebo internetové linky pomoci, s cílem 
poskytnout volajícím radu, a to při 
zachování důvěrnosti nebo s náležitým 
ohledem na jejich anonymitu.

Or. en

Odůvodnění

Spolehlivé systémy ochrany dítěte na vnitrostátní úrovni a soudní systémy vstřícné k dětem 
jsou nezbytným základem ochrany dětí proti trestným činům, na které se vztahuje tento návrh 
směrnice.  Návrh směrnice by měl být pozměněn tak, aby bylo zajištěno, aby byly v každém 
členském státě zavedeny systémy ochrany dítěte a multidisciplinární systémy.
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Pozměňovací návrh 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 19 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana dětských obětí při vyšetřování 
trestných činů a při trestním řízení

Pomoc dětským obětem a jejich podpora a 
ochrana při vyšetřování trestných činů a 
při trestním řízení

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby byly oběti 
informovány o svých právech a 
dostupných službách a – ledaže by si 
nepřáli tyto informace obdržet – o dalším 
průběhu jejich žaloby, bodech obžaloby, 
celkovém pokroku ve vyšetřování nebo 
řízení a o jejich úloze v tomto vyšetřování 
nebo řízení a o výsledku projednávání 
jejich případu.

Or. en

Odůvodnění

Na základě bohatých zkušeností nevládních organizací pracujících s dětskými oběťmi se 
ukazuje, že v článku 19 schází řada důležitých vhodných opatření na ochranu obětí při 
vyšetřování trestných činů a při trestním řízení.

Pozměňovací návrh 287
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby obětem byla 
poskytnuta pomoc a podpora před 
trestním řízením, během něj a přiměřenou 
dobu po něm, s cílem umožnit jim 
uplatňovat práva stanovená v rámcovém 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV o 
postavení obětí v trestním řízení a v této 
směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Na základě bohatých zkušeností nevládních organizací pracujících s dětskými oběťmi se 
ukazuje, že v článku 19 schází řada důležitých vhodných opatření na ochranu obětí při 
vyšetřování trestných činů a při trestním řízení.

Pozměňovací návrh 288
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby vyšetřování 
trestných činů a trestní řízení probíhala v 
nejlepším zájmu dítěte.

Or. en

Odůvodnění

Na základě bohatých zkušeností nevládních organizací pracujících s dětskými oběťmi se 
ukazuje, že v článku 19 schází řada důležitých vhodných opatření na ochranu obětí při 
vyšetřování trestných činů a při trestním řízení.

Pozměňovací návrh 289
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 d (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby vyšetřování 
probíhalo rychle a bez neodůvodněných 
prodlení.

Or. en

Odůvodnění

Na základě bohatých zkušeností nevládních organizací pracujících s dětskými oběťmi se 
ukazuje, že v článku 19 schází řada důležitých vhodných opatření na ochranu obětí při 
vyšetřování trestných činů a při trestním řízení.

Pozměňovací návrh 290
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 e (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby vyšetřování 
trestných činů a trestní řízení nezvyšovala 
trauma, které dítě zažívá.

Or. en

Odůvodnění

Na základě bohatých zkušeností nevládních organizací pracujících s dětskými oběťmi se 
ukazuje, že v článku 19 schází řada důležitých vhodných opatření na ochranu obětí při 
vyšetřování trestných činů a při trestním řízení.

Pozměňovací návrh 291
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 f (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f. Každý členský stát bude v souvislosti s 
vyšetřováním a trestním řízením 
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uplatňovat čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
rámcového rozhodnutí 2001/220/SVV.

Or. en

Odůvodnění

Na základě bohatých zkušeností nevládních organizací pracujících s dětskými oběťmi se 
ukazuje, že v článku 19 schází řada důležitých vhodných opatření na ochranu obětí při 
vyšetřování trestných činů a při trestním řízení.

Pozměňovací návrh 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby při vyšetřování 
trestných činů a při trestním řízení soudní 
orgány určily zvláštního zástupce dětské 
oběti, v případě, že osoby, které mají za 
dítě rodičovskou zodpovědnost, podle 
právních předpisů daného státu nesmějí 
dítě z důvodu střetu zájmů mezi nimi a 
dětskou obětí zastupovat, nebo v případě, 
že je dítě bez doprovodu nebo odloučeno 
od rodiny.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byl dětské oběti 
ponechán přiměřený čas k rozhodnutí, 
zda bude spolupracovat s příslušnými 
orgány při trestním řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Oběti trestných činů uvedených v 
článcích 3 až 7 se považují za obzvlášť 
ohrožené oběti podle čl. 2 odst. 2, čl. 8 
odst. 4 a čl. 14 odst. 1 rámcového 
rozhodnutí 2001/220/SVV.
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Or. en

Pozměňovací návrh 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Je-li to vhodné a možné, členské státy 
přijmou opatření k poskytnutí pomoci a 
podpory rodině oběti. Je-li to vhodné a 
možné, členské státy zejména uplatní ve 
vztahu k této rodině článek 4 rámcového 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby při 
vyšetřování trestných činů a při trestním 
řízení soudní orgány určily zvláštního 
zástupce dětské oběti v případě, že osoby, 
které mají za dítě rodičovskou 
zodpovědnost, podle právních předpisů 
daného státu nesmějí dítě z důvodu střetu 
zájmů mezi nimi a dětskou obětí 
zastupovat, nebo v případě, že je dítě bez 
doprovodu nebo odloučeno od rodiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby byly oběti 
informovány o svých právech a 
dostupných službách a – ledaže by si 
nepřáli tyto informace obdržet – o dalším 
průběhu jejich žaloby, bodech obžaloby, 
celkovém pokroku ve vyšetřování nebo 
řízení a o jejich úloze v tomto vyšetřování 
nebo řízení a o výsledku projednávání 
jejich případu.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby obětem byla 
poskytnuta pomoc a podpora před 
trestním řízením, během něj a přiměřenou 
dobu po něm, s cílem umožnit jim 
uplatňovat práva stanovená v rámcovém 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV o 
postavení obětí v trestním řízení a v této 
směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby vyšetřování 
trestných činů a trestní řízení probíhala v 
nejlepším zájmu dítěte.
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Or. en

Pozměňovací návrh 299
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby vyšetřování 
probíhalo rychle a bez neodůvodněných 
prodlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 e (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby vyšetřování 
trestných činů a trestní řízení nezvyšovala 
trauma, které dítě zažívá.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 f (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f. Každý členský stát bude v souvislosti s 
vyšetřováním a trestním řízením 
uplatňovat čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 
rámcového rozhodnutí 2001/220/SVV.

Or. en
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Pozměňovací návrh 302
Manfred Weber

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby dětské oběti 
měly okamžitý přístup k bezplatnému
právnímu poradenství a k bezplatnému
právnímu zastupování, a to mimo jiné za 
účelem požadování odškodného.

2. Členské státy zajistí, aby dětské oběti 
měly neprodleně přístup k právnímu 
poradenství a v souladu s postavením oběti 
v příslušném právním řádu k právnímu 
zastupování, a to mimo jiné za účelem 
požadování odškodného. V případě, že 
oběť nemá dostatečné finanční 
prostředky, je právní poradenství a právní 
zastoupení poskytováno bezplatně.

Or. de

Odůvodnění

Postavení obětí v trestním řízení se v různých členských státech výrazně liší. Za některých 
okolností musí být nejprve jednoznačně vyjasněn charakter oběti. Proto by měl být uveden 
odkaz na vnitrostátní právní řád.

Pozměňovací návrh 303
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby dětské oběti 
měly okamžitý přístup k bezplatnému 
právnímu poradenství a k bezplatnému 
právnímu zastupování, a to mimo jiné za 
účelem požadování odškodného.

2. Členské státy zajistí, aby dětské oběti 
měly okamžitý přístup k bezplatnému 
právnímu poradenství a k bezplatnému 
právnímu zastupování, a to mimo jiné za 
účelem požadování odškodného.
V případě, že oběť nemá dostatečné 
finanční prostředky, je právní poradenství 
a právní zastoupení poskytováno 
bezplatně.

Or. de
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Pozměňovací návrh 304
Ernst Strasser

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) výslechy dětské oběti proběhly pokud 
možno bez přítomnosti pachatele činu;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Iliana Malinova Iotova

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) výslechy dětské oběti proběhly pokud 
možno bez přítomnosti pachatele činu;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Manfred Weber

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby při vyšetřování 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 
mohly být všechny výslechy dětských obětí 
nebo případně dítěte, které vystupuje jako 
svědek, zaznamenány na video a aby tyto 
videozáznamy mohly být v souladu 
s pravidly práva daného státu používány 
jako důkazy při trestním řízení.

4. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby při vyšetřování 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 
mohly být výslechy dětských obětí nebo 
případně dítěte, které vystupuje jako 
svědek, – pokud je to po posouzení 
každého jednotlivého případu žádoucí –
zaznamenány na video a aby tyto 
videozáznamy mohly být v souladu 
s pravidly práva daného státu používány 
jako důkazy při trestním řízení.

Or. de
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Odůvodnění

Směrnice by neměla obecně předepisovat, aby byly zaznamenány všechny výslechy, tudíž ani 
výslechy prováděné policií či státním zástupcem. Výslech zaznamenaný na video navíc není 
automaticky v zájmu dítěte.

Pozměňovací návrh 307
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Jestliže je to v zájmu dětských obětí a s 
přihlédnutím k dalším převažujícím 
zájmům, přijmou členské státy nezbytná 
opatření, aby zajistily ochranu soukromí 
dětských obětí, jejich totožnosti a 
zobrazení a zabránily veřejnému šíření 
jakýchkoli informací, které by mohly vést 
k jejich identifikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Článek 20 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20a
Preventivní opatření

1. Členské státy – případně ve spolupráci s 
organizacemi občanské společnosti a 
místními sítěmi poskytujícími podporu –
přijmou vhodná opatření, jako jsou 
informační a osvětové kampaně, 
výzkumné a vzdělávací programy, 
zaměřená na zvyšování informovanosti a 
snižování rizika, že se děti stanou oběťmi 
pohlavního zneužívání, pohlavního 
vykořisťování nebo jejich vyobrazení. 
Tato opatření musí být zaměřena na 
všechny zúčastněné strany, včetně dětí, 
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rodičů a pedagogických pracovníků, s 
cílem naučit je rozpoznávat příznaky 
pohlavního zneužívání, ať již na 
internetu, či mimo něj.
2. Budou zřízeny linky pomoci jako 
prostředek bezpečné a anonymní 
komunikace mezi dětmi, které jsou nebo 
se mohou stát oběťmi takového jednání, a 
členy příslušných organizací občanské 
společnosti nebo místních sítí 
poskytujících podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Manfred Weber

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily dostupnost účinných 
intervenčních programů nebo opatření 
s cílem předejít riziku opakování trestných 
činů sexuální povahy namířených proti 
dětem či toto riziko minimalizovat. Tyto 
programy nebo opatření jsou dostupné po 
celou dobu trestního řízení, ve věznici 
i mimo ni, v souladu s podmínkami 
stanovenými ve vnitrostátních právních 
předpisech.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily dostupnost účinných 
intervenčních programů nebo opatření 
s cílem předejít riziku opakování trestných 
činů sexuální povahy namířených proti 
dětem či toto riziko minimalizovat.

Or. de 

Odůvodnění

Terapeutická opatření v průběhu vyšetřovací vazby jsou problematická. Musí být zavedena na 
jistou dobu a vzhledem k neurčité délce vyšetřovací vazby je prakticky nelze vhodně 
organizovat. Kromě toho po nabytí právní moci rozsudku zpravidla dochází k přemístění, 
takže by nebylo zajištěna návaznost terapie. Navíc by to mohlo být v rozporu s presumpcí 
neviny a s právy pachatele v trestním řízení (např. s právem odepřít výpověď).
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Pozměňovací návrh 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby osoby odsouzené za 
trestné činy uvedené v článcích 3 až 7 v 
případě potřeby a vzhledem k posudku 
uvedenému v odstavci 1:

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby při trestním řízení 
souvisejícím s jakýmkoli trestným činem 
uvedeným v článcích 3 až 7 mohlo v zájmu 
toho, aby se pokud možno zabránilo 
druhotné viktimizaci, být nařízeno, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) byly plně informovány o důvodech 
návrhu, který jim umožňuje přístup 
k zvláštním programům nebo opatřením;

c) nesmí dojít k vizuálnímu kontaktu mezi 
obětí/oběťmi a pachatelem/pachateli 
mimo jiné během podávání výpovědi, 
například během výslechů a křížových 
výslechů, v případě potřeby pokud možno 
s využitím vhodných komunikačních 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 21 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zablokování přístupu k internetovým 
stránkám obsahujícím dětskou pornografii

Odstranění internetových stránek 
obsahujících dětskou pornografii

Or. en
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Pozměňovací návrh 313
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Čl. 21 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zablokování přístupu k internetovým 
stránkám obsahujícím dětskou 
pornografii

Technická opatření k odstranění 
internetových stránek obsahujících 
materiály zobrazující zneužívání dětí

Or. en

Pozměňovací návrh 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

Návrh směrnice
Čl. 21 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zablokování přístupu k internetovým 
stránkám obsahujícím dětskou pornografii

Opatření proti internetovým stránkám 
obsahujícím vyobrazení zneužívání dětí

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Návrh směrnice
Čl. 21 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zablokování přístupu k internetovým 
stránkám obsahujícím dětskou 
pornografii

Technická opatření k odstranění 
internetových stránek obsahujících 
materiály zobrazující pohlavní zneužívání 
dětí

Or. en
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Pozměňovací návrh 316
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 21 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zablokování přístupu k internetovým 
stránkám obsahujícím dětskou 
pornografii

Technická opatření k odstranění stránek s 
dětskou pornografií na internetu

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii. Zablokování 
přístupu je podmíněno přiměřenými 
zárukami, zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby zajistily odstranění 
internetových stránek obsahujících nebo 
šířících vyobrazení zneužívání dětí.

Or. en

Odůvodnění

Vyobrazením zneužívání dětí se rozumí vizuální zobrazení toho, jak jsou děti zneužívány. 
Výzkum prokazuje, že kromě těžkého šoku z pohlavního zneužívání samého zvyšuje strach 
zvyšuje nutnost žít s vědomím, že jakmile byl obrazový materiál umístěn na internetu, může 
být neomezeně rozmnožován a stahován. Za posledních několik let došlo k masivnímu nárůstu 
množství internetových stránek s vyobrazením zneužívání dětí a díky internetu nastal posun od 
„amatérské“ produkce těchto materiálů v malém množství a nikoli kvůli zisku k jejich 
distribuci členy skupin organizované trestné činnosti za účelem získání finančního prospěchu. 
Šíření obrazových materiálů se zneužíváním dětí na internetových stránkách by měla být 
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učiněna přítrž u zdroje. Je třeba podstatně zvýšit rychlost odstraňování těchto materiálů. 
Kromě toho v případech, kdy jsou tyto materiály na stránkách, které jsou mimo soudní 
příslušnost určité země, podporujeme opatření této směrnice ukládající poskytovateli 
připojení povinnost přístup k nim zablokovat.

Pozměňovací návrh 318
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby dosáhly zablokování 
přístupu uživatelů internetu na svém 
území k internetovým stránkám 
obsahujícím nebo šířícím dětskou 
pornografii. Zablokování přístupu je 
podmíněno přiměřenými zárukami, 
zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby dosáhly zablokování 
přístupu uživatelů internetu na svém 
území k internetovým stránkám 
obsahujícím nebo šířícím dětskou 
pornografii. Zablokování přístupu je 
podmíněno přiměřenými zárukami, 
zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 

vypouští se
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nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 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

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii. Zablokování 
přístupu je podmíněno přiměřenými 
zárukami, zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

1. Členské státy přijmou právní opatření 
nezbytná k tomu, aby dosáhly toho, aby 
byly internetové stránky obsahující nebo 
šířící vyobrazení zneužívání dětí 
odstraněny u zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii. Zablokování 
přístupu je podmíněno přiměřenými 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby zajistily odstranění 
internetových stránek obsahujících nebo 
šířících dětskou pornografii.
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zárukami, zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii. Zablokování 
přístupu je podmíněno přiměřenými 
zárukami, zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby v souladu s 
vnitrostátními postupy dosáhly odstranění 
internetových stránek obsahujících nebo 
šířících dětskou pornografii.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii. Zablokování 
přístupu je podmíněno přiměřenými 

1. Členské státy přijmou právní opatření 
nezbytná k tomu, aby byly rychle u zdroje 
odstraněny materiály zobrazující 
zneužívání dětí, jež jsou uchovávány nebo 
šířeny na internetových stránkách, ať již 
jsou spravovány v EU, nebo mimo ni.
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zárukami, zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

Odstranění u zdroje je podmíněno 
jednoznačnými právními a soudními 
zárukami, zejména zajištěním toho, aby
byly zachovány důkazní materiály pro 
vyšetřování trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území 
k internetovým stránkám obsahujícím 
nebo šířícím dětskou pornografii. 
Zablokování přístupu je podmíněno 
přiměřenými zárukami; zejména 
zajištěním toho, aby se zablokování 
omezilo pouze na to, co je nezbytné, aby 
byli uživatelé informováni o důvodech 
zablokování a aby poskytovatelé obsahu 
byli pokud možno informováni o možnosti 
toto zablokování přístupu napadnout.

1. 1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby byl 
neprodleně odstraněn materiál 
s vyobrazením sexuálních praktik 
s osobami mladšími 18 let 
v elektronických informačních 
a komunikačních sítích. Odstranění 
takového obsahu probíhá v souladu 
s vnitrostátními právními postupy 
a v rámci přiměřených záruk
zajišťujících, aby toto odstranění 
nepřekročilo rámec striktně nezbytných 
opatření. Evropská unie navíc vyjednává 
s třetími státy tak, aby dosáhla 
urychleného odstranění takových obsahů 
umístěných na serverech na jejich území.
Kromě toho prohlubují členské státy 
a orgány Unie i Europol spolupráci 
s mezinárodními kontaktními místy, jako 
je INHOPE, s cílem urychleně odstranit 
podobný obsah.

Or. de

Pozměňovací návrh 325
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii. Zablokování 
přístupu je podmíněno přiměřenými 
zárukami, zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byly bezpečně a včas 
odstraněny internetové stránky obsahující 
nebo šířící dětskou pornografii. Do doby 
jejich odstranění učiní členské státy kroky 
k zajištění toho, aby byl uživatelům na 
jejich území zablokován přístup k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii. Zablokování 
přístupu musí splňovat příslušné technické 
podmínky a omezit se pouze na stránky, 
kde je to nezbytné. Komise a členské státy 
koordinují rychlý zásah (na podnět z 
evropského systému včasného varování) 
orgánů veřejné moci členských států v 
případech, kdy je příslušný hostitelský 
server nebo vyhledávač umístěn na území 
jiného členského státu než státu, ve 
kterém byl daný případ nahlášen. 

Or. it

Pozměňovací návrh 326
Petra Kammerevert

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území 
k internetovým stránkám obsahujícím 
nebo šířícím dětskou pornografii. 
Zablokování přístupu je podmíněno 
přiměřenými zárukami; zejména 
zajištěním toho, aby se zablokování 
omezilo pouze na to, co je nezbytné, aby 
byli uživatelé informováni o důvodech 
zablokování a aby poskytovatelé obsahu 
byli pokud možno informováni o možnosti 
toto zablokování přístupu napadnout.

1. 1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby byl 
neprodleně odstraněn materiál 
s vyobrazením sexuálních praktik 
s osobami mladšími 18 let 
v elektronických informačních 
a komunikačních sítích. Odstranění 
takového obsahu probíhá v souladu 
s vnitrostátními postupy a v rámci 
přiměřených záruk zajišťujících, aby toto 
odstranění nepřekročilo rámec striktně 
nezbytných opatření. Evropská unie navíc 
vyjednává s třetími státy tak, aby dosáhla 
urychleného odstranění takových obsahů 
umístěných na serverech na jejich území.



PE456.647v02-00 146/154 AM\854749CS.doc

CS

Kromě toho prohlubují členské státy 
a orgány Evropské unie i Europol 
spolupráci s mezinárodními kontaktními 
místy, jako je INHOPE, s cílem urychleně 
odstranit podobný obsah.

Or. de

Pozměňovací návrh 327
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii. Zablokování 
přístupu je podmíněno přiměřenými 
zárukami, zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byl neprodleně 
odstraněn materiál s vyobrazením 
sexuálních praktik s osobami mladšími 18 
let v elektronických informačních 
a komunikačních sítích. Odstranění 
probíhá v souladu s vnitrostátními 
postupy a v rámci přiměřených 
ochranných mechanismů zajišťujících, 
aby toto odstranění nepřekročilo rámec 
striktně nezbytných opatření. Evropská 
unie navíc vyjednává s třetími státy tak, 
aby dosáhla urychleného odstranění 
takových obsahů umístěných na serverech 
na jejich území. Kromě toho prohlubují 
členské státy a orgány Evropské unie 
i Europol spolupráci s mezinárodními 
kontaktními místy, jako je INHOPE, 
s cílem urychleně odstranit podobný 
obsah.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 1. Jestliže není možné stránky obsahující 
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k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu
uživatelů internetu na svém území k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii. Zablokování 
přístupu je podmíněno přiměřenými 
zárukami, zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

nebo šířící dětskou pornografii odstranit, 
členské státy přijmou nezbytná opatření, 
ať již legislativní či nelegislativní, k 
zajištění toho, aby bylo na jejich území 
možné zablokovat přístup uživatelů 
internetu k internetovým stránkám 
obsahujícím nebo šířícím dětskou 
pornografii. Zablokování přístupu je 
podmíněno přiměřenými zárukami, pokud 
jde o základní práva a jiné aspekty, 
zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování, s přihlédnutím k technickým 
parametrům, omezilo pouze na to, co je 
nezbytné a přiměřené, aby byli uživatelé 
informováni o důvodech zablokování a aby 
poskytovatelé obsahu byli pokud možno 
informováni o možnosti toto zablokování 
přístupu napadnout, v krajním případě i 
prostřednictvím soudního přezkumu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dává možnost dobrovolných dohod v rámci odvětví nebo 
samoregulace.

Pozměňovací návrh 329

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii. Zablokování 
přístupu je podmíněno přiměřenými 
zárukami, zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby dosáhly toho, aby byly u 
zdroje odstraněny internetové stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Každé internetové stránky obsahující 
vyobrazení pohlavního zneužívání dětí 
pocházející z členského státu EU by měly 
být odstraněny. Mimoto mohou členské 
státy v zájmu ochrany nejlepšího zájmu 
dítěte vytvořit postupy k zablokování 
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obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

přístupu uživatelů internetu na svém území 
k internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii, a to v souladu 
s vnitrostátním právem. Zablokování 
přístupu je podmíněno přiměřenými 
zárukami, zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise by měla prozkoumat rizika a 
případné nevýhody spojené s blokováním 
internetových stránek. Při tomto 
zkoumání by mělo být posouzeno riziko 
postupného oklešťování demokratických 
práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Petra Kammerevert

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii.

2. Za alternativní opatření za účelem 
nedostupnosti takového obsahu, např. 
zablokování internetové stránky, 
odpovídají členské státy. Předpokladem je, 
že byla zcela vyčerpána všechna opatření 
k odstranění a že je na tomto základě 
dostatečně prokázáno, že odstranění není 
možné; opatření se dále musí omezit na 
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nezbytně nutný postup, podléhají soudní 
výhradě, a osoby, jichž se tato opatření 
týkají, jsou informovány o důvodech. 
Dotčené osoby mohou postupovat právní 
cestou.

Or. de

Pozměňovací návrh 332
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii.

2. Za alternativní opatření za účelem 
nedostupnosti takového obsahu, např. 
zablokování internetové stránky, 
odpovídají členské státy. Předpokladem je, 
že byla zcela vyčerpána všechna opatření 
k odstranění a že je na tomto základě 
dostatečně prokázáno, že odstranění není 
možné; opatření se dále musí omezit na 
nezbytně nutný postup, podléhají soudní 
výhradě, a osoby, jichž se tato opatření 
týkají, jsou informovány o důvodech. 
Dotčené osoby mohou postupovat právní 
cestou.

Or. de

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

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící
dětskou pornografii.

2. Jestliže není možné stránky obsahující 
nebo šířící dětskou pornografii odstranit,
přijmou členské státy opatření, ať již 
legislativní či nelegislativní, nezbytná k 
zajištění toho, aby bylo na jejich území 
možné zablokovat přístup uživatelů 
internetu k internetovým stránkám 
obsahujícím nebo šířícím dětskou 
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pornografii. Zablokování přístupu je 
podmíněno přiměřenými zárukami, 
zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování, s přihlédnutím k technickým 
parametrům, omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec,
přijmou členské státy opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii.

2. V době do jejich odstranění přijmou 
členské státy přijmou doplňková opatření k 
zajištění toho, aby byl zablokován přístup 
uživatelů internetu na jejich území k 
internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím vyobrazení zneužívání dětí.
Zablokování přístupu je podmíněno 
přiměřenými zárukami, zejména 
zajištěním toho, aby se zablokování, s 
přihlédnutím k technickým parametrům, 
omezilo pouze na to, co je nezbytné, aby 
byli uživatelé informováni o důvodech 
zablokování a aby poskytovatelé obsahu 
byli pokud možno informováni o možnosti 
toto zablokování přístupu napadnout.

Or. en

Odůvodnění

Vyobrazením zneužívání dětí se rozumí vizuální zobrazení toho, jak jsou děti zneužívány. 
Výzkum prokazuje, že kromě těžkého šoku z pohlavního zneužívání samého zvyšuje strach 
zvyšuje nutnost žít s vědomím, že jakmile byl obrazový materiál umístěn na internetu, může 
být neomezeně rozmnožován a stahován. Za posledních několik let došlo k masivnímu nárůstu 
množství internetových stránek s vyobrazením zneužívání dětí a díky internetu nastal posun od 
„amatérské“ produkce těchto materiálů v malém množství a nikoli kvůli zisku k jejich 
distribuci členy skupin organizované trestné činnosti za účelem získání finančního prospěchu. 
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Šíření obrazových materiálů se zneužíváním dětí na internetových stránkách by měla být 
učiněna přítrž u zdroje. Je třeba podstatně zvýšit rychlost odstraňování těchto materiálů. 
Kromě toho v případech, kdy jsou tyto materiály na stránkách, které jsou mimo soudní 
příslušnost určité země, podporujeme opatření této směrnice ukládající poskytovateli 
připojení povinnost přístup k nim zablokovat.

Pozměňovací návrh 335
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec,
přijmou členské státy opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící
dětskou pornografii.

2. V době do jejich odstranění přijmou 
členské státy přijmou doplňková opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby byl 
neprodleně zablokován přístup uživatelů 
internetu na jejich území k internetovým 
stránkám obsahujícím nebo šířícím
dětskou pornografii. Zablokování přístupu 
je podmíněno přiměřenými zárukami, 
zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování, s přihlédnutím k technickým 
parametrům, omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni o 
důvodech zablokování a aby poskytovatelé 
obsahu byli pokud možno informováni o 
možnosti toto zablokování přístupu 
napadnout.

Or. en

Odůvodnění

Vyobrazením zneužívání dětí se rozumí vizuální zobrazení toho, jak jsou děti zneužívány. 
Výzkum prokazuje, že kromě těžkého šoku z pohlavního zneužívání samého zvyšuje strach 
zvyšuje nutnost žít s vědomím, že jakmile byl obrazový materiál umístěn na internetu, může 
být neomezeně rozmnožován a stahován. Za posledních několik let došlo k nárůstu množství 
internetových stránek s vyobrazením zneužívání dětí a díky internetu nastal posun od 
„amatérské“ produkce těchto materiálů v malém množství a nikoli kvůli zisku k jejich 
distribuci členy skupin organizované trestné činnosti za účelem získání finančního prospěchu. 
Šíření obrazových materiálů se zneužíváním dětí na internetových stránkách by měla být 
učiněna přítrž u zdroje. Je třeba podstatně zvýšit rychlost odstraňování těchto materiálů. 
Kromě toho v případech, kdy jsou tyto materiály na stránkách, které jsou mimo soudní 
příslušnost určité země, podporujeme opatření této směrnice ukládající poskytovateli 
připojení povinnost přístup k nim zablokovat.
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Pozměňovací návrh 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii.

2. Pokud členské státy zavádějí další 
opatření omezující přístup uživatelů 
internetu na jejich území k internetovým 
stránkám obsahujícím nebo šířícím 
materiál zobrazující pohlavní zneužívání 
dětí, musí jít o opatření nezbytná, 
transparentní, přiměřená, předepsaná 
zákonem a podléhající soudní kontrole, v 
souladu s právními systémy členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 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

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii.

2. Kromě toho, pokud se ukáže, že 
odstranění obsahu u zdroje není možné 
dosáhnout, mohou členské státy, pokud to 
předepisuje zákon a je to nezbytné, 
vytvořit přiměřené a transparentní 
postupy k omezení přístupu uživatelů 
internetu na jejich území k internetovým 
stránkách obsahujícím nebo šířícím 
vyobrazení zneužívání dětí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 338
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii.

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy jako součást 
vhodného právního, regulačního a 
samoregulačního rámce opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii spravované na jejich 
území, a budou se snažit dosáhnout 
odstranění takových stránek 
spravovaných mimo jejich území.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dává členským státům možnost odstranit internetové stránky a také 
bere v potaz, že podobný postup mimo jejich území může být obtížnější.

Pozměňovací návrh 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byly odstraněny u 
zdroje internetové stránky obsahující nebo 
šířící dětskou pornografii.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byl dotčen první odstavec, přijmou 
členské státy opatření nezbytná k zajištění 
toho, aby byly odstraněny internetové
stránky obsahující nebo šířící dětskou 
pornografii.

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byly odstraněny u 
zdroje internetové stránky obsahující nebo 
šířící dětskou pornografii.

Or. en

Pozměňovací návrh 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

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jakékoli opatření podle odstavců 1 a 2 
musí respektovat základní práva a 
svobody fyzických osob, jak je zaručují 
Evropská úmluva o ochraně lidských práv 
a základních svobod a obecné zásady 
práva Unie. Stanoví předběžné soudní 
rozhodnutí včetně práva na efektivní a 
včasný soudní přezkum.

Or. en


