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Τροπολογία 38
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 
παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 2 
και το άρθρο 83 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-
0299/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 
παράγραφος 2, και τα άρθρα 16, 82, 
παράγραφος 2 και 83, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C7-0087/2010),

Or. en

Τροπολογία 39
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 7, 8, 11 και 24 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 40
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα) 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 10 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα,
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Or. en

Τροπολογία 41
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 γ (νέα) 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1989 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 19 και 34 
αυτής,

Or. en

Τροπολογία 42
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 δ (νέα) 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης του 2007 για 
την προστασία των παιδιών από τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση και τη 
σεξουαλική κακοποίηση,

Or. en

Τροπολογία 43
Birgit Sippel

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
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Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών.

Συμβούλιο, στην Επιτροπή στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών και στον 
ευρωπαίο επόπτη προστασίας των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 44
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η σεξουαλική κακοποίηση και η 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, 
συμπεριλαμβανόμενης και της παιδικής 
πορνογραφίας, συνιστούν σοβαρές 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ειδικότερα των δικαιωμάτων 
του παιδιού σε προστασία και φροντίδα, 
αναγκαία για την ευημερία του, όπως 
ορίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Η σεξουαλική κακοποίηση και η 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, 
συμπεριλαμβανόμενης και της παιδικής 
πορνογραφίας, συνιστούν σοβαρές 
παραβιάσεις του δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, ειδικότερα των 
δικαιωμάτων του παιδιού σε προστασία 
και φροντίδα, αναγκαία για την ευημερία 
του, όπως ορίζεται στη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η σεξουαλική εκμετάλλευση 
ανηλίκων λαμβάνει πολύ συχνά χώρα στο 
άμεσο περιβάλλον του παιδιού και κατά 
τη διάρκεια μεγάλης χρονικής περιόδου 
από άτομα που είναι σε θέση να 
ασκήσουν εξουσία, όπως γονείς, 
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συγγενείς, διδάσκαλοι, παιδοκόμοι ή 
θρησκευτικοί ηγέτες. H σχέση εξάρτησης 
μεταξύ θύματος και δράστη, οι αυστηρές 
κοινωνικές ή ηθικές συμβάσεις με την 
κοινωνία, τα αισθήματα ενοχής και οι 
φόβοι αντεκδίκησης ή απόρριψης από το 
κοινωνικό σύνολο είναι παράγοντες που 
καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο για τα 
νεαρά θύματα να προβαίνουν σε 
αποκαλύψεις μέχρι του σημείου να 
κρατούν πολλές φορές το στόμα τους 
κλειστό ακόμη και πολύ μετά την 
ενηλικίωσή τους. Αυτό συνιστά 
σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική 
δίωξη της σεξουαλικής κακοποίησης των 
παιδιών. Ως εκ τούτου, συχνά η 
σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων δεν 
καταγγέλλεται ή δεν τιμωρείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσφατη μελέτη (η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί τον Φεβρουάριο 2011) καταδεικνύει ότι: 
σε ποσοστό περίπου 30% των περιπτώσεων οι δράστες ήταν γονείς, σε ποσοστό 10% δράστες 
ήταν θείοι ή θείες, σε ποσοστό 10% παππούδες και γιαγιάδες και σε ποσοστό 8% των 
περιπτώσεων δράστες ήταν αδελφοί και αδελφές των θυμάτων. Επιπροσθέτως, στο 19% των 
αγοριών και περίπου στο 10% των κοριτσιών δράστες ήταν φίλοι των θυμάτων. Σε ποσοστό 
10% έως και 20% των περιπτώσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, η κακοποίηση των 
θυμάτων έγινε σε ιδρύματα όπως σχολεία, αθλητικά σωματεία και εκκλησίες.

Τροπολογία 46
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η σεξουαλική κακοποίηση γίνεται 
κυρίως από πρόσωπα που είναι γνωστά 
στον ανήλικο και μπορεί να λάβει χώρα 
μέσα στο σπίτι, στο σχολείο, στον στενό 
κοινωνικό κύκλο, σε ενώσεις νέων ή 
θρησκευτικές ομάδες ή σε κρατικά 
ιδρύματα μέριμνας για τα μικρά παιδιά.
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Or. en

Τροπολογία 47
Kinga Gál

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση στη 
χρήση του διαδικτύου, είναι πολύ 
σημαντικό η προσοχή να επικεντρωθεί 
στις τεχνικές ευκαιρίες για την πρόληψη. 
Υπάρχει ανάγκη να διαδοθεί το 
ενημερωτικό υλικό στους γονείς και τους 
εργαζομένους στον τομέα της 
εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τη χρήση 
κατάλληλων εποπτικών εργαλείων 
φιλτραρίσματος του περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. Θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθούν προγράμματα και 
προϊόντα που είναι κατάλληλα για 
φιλτράρισμα του περιεχομένου στο 
διαδίκτυο το οποίο είναι διαθέσιμο από 
κινητά τηλέφωνα και κονσόλες 
παιχνιδιών. Επιπλέον, υφίσταται ανάγκη 
για συγκεκριμένα μέτρα ενημέρωσης των 
παιδιών και ευαισθητοποίησής τους όσον 
αφορά τους κινδύνους από την μη 
εγκεκριμένη πρόσβαση σε πληροφορίες 
και εικονογραφημένο υλικό που 
διατίθεται σε δημόσιους ιστοτόπους, 
καθώς και τους συνεπαγόμενους 
κινδύνους κατάχρησης.

Or. hu

Τροπολογία 48
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) καλεί τις χώρες μέλη της Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
(σύμβαση) οι οποίες δεν πληρούν ακόμη 
τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 
βάσει του άρθρου 44 της σύμβασης 
αυτής, και κυρίως το Βέλγιο, την Κύπρο, 
την Ελλάδα, την Αγία Έδρα (Κράτος της 
Πόλεως του Βατικανού) και την 
Πορτογαλία, να υποβάλουν στην 
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που 
υιοθέτησαν για την ικανοποίηση των 
δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στη 
σύμβαση και την πρόοδο που έχει 
επιτελεσθεί σε ό,τι αφορά την απόλαυση 
των εν λόγω δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 49
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
δημιουργούν μηχανισμούς για τη συλλογή 
δεδομένων ή κομβικών σημείων εστίασης 
σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και με τη 
συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών, 
με σκοπό την παρατήρηση και 
αξιολόγηση του φαινομένου της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 
σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
απαιτήσεις περί προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με τη Σύμβαση CETS αριθ. 201 
του Συμβουλίου Ευρώπης για την 
προστασία των παιδιών από τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση και 
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κακοποίηση. Για να είναι σε θέση η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιολογεί 
κατάλληλα τα αποτελέσματα των 
δράσεων για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων 
και της παιδικής πορνογραφίας, θα 
πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει τις 
δραστηριότητές της στον τομέα των 
μεθοδολογιών και των μεθόδων συλλογής 
δεδομένων για την παραγωγή 
συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημειώνεται έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων και γνώσεων σχετικά με το μέγεθος του εγκλήματος 
και της αποτελεσματικότητας των μέτρων πολιτικής για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Τροπολογία 50
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Το δικονομικό καθεστώς των 
παιδιών πρέπει να ενισχυθεί σύμφωνα με 
τα δικαιώματά τους που απορρέουν από 
τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού.

Or. sv

Τροπολογία 51
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Οι αρχές έχουν καθήκον να 
κατανοούν καλά τα παιδιά και τον τρόπο 
με τον οποίο συμπεριφέρονται όταν 
έρχονται αντιμέτωπα με τραυματικές 
εμπειρίες, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή 
ποιότητα λήψεως αποδεικτικών 
στοιχείων και να μειώνεται η ψυχική 
ένταση των παιδιών κατά την εφαρμογή 
των απαραίτητων μέτρων. Αυτό απαιτεί 
αυξημένη διεθνή συνεργασία και οι αρχές
πρέπει να εξασφαλίζουν τη διάθεση 
επαρκών πόρων για έρευνες στις οποίες 
ενέχονται παιδιά.

Or. sv

Τροπολογία 52
Mariya Nedelcheva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν 
για την προστασία των παιδιών από κάθε 
μορφή εκμετάλλευσης ή σεξουαλικής 
κακοποίησης. Προς τον σκοπό αυτό, το 
σχολείο θα πρέπει να είναι ο κατ' εξοχήν 
θεσμός για την πρόληψη των εγκλημάτων 
αυτού του είδους, μέσω προγραμμάτων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Για 
τον λόγο αυτό, το προσωπικό του 
σχολείου πρέπει να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένο ώστε να ενημερώνει τα 
παιδιά σχετικά με τα δικαιώματά τους, 
να τους μάθει να αναγνωρίζουν και να 
αποφεύγουν επικίνδυνες καταστάσεις και 
να τα ενθαρρύνει να μιλούν σε περίπτωση 
που υπήρξαν θύματα παρόμοιων 
εγκλημάτων.

Or. fr
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Τροπολογία 53
Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τις 
πολιτικές των κρατών μελών όσον αφορά 
τις συναινετικές σεξουαλικές 
δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να 
συμμετέχουν παιδιά και οι οποίες μπορούν 
να θεωρηθούν ως η φυσιολογική 
ανακάλυψη της σεξουαλικότητας στο 
πλαίσιο της ανθρώπινης ανάπτυξης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
πολιτιστικές και νομικές παραδόσεις και 
νέες μορφές σύναψης και συντήρησης 
σχέσεων μεταξύ παιδιών και εφήβων, 
μεταξύ άλλων και με χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών.

(7) Η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τις 
πολιτικές των κρατών μελών όσον αφορά 
τις συναινετικές σεξουαλικές 
δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να 
συμμετέχουν παιδιά και οι οποίες μπορούν 
να θεωρηθούν ως η φυσιολογική 
ανακάλυψη της σεξουαλικότητας στο 
πλαίσιο της ανθρώπινης ανάπτυξης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
πολιτιστικές και νομικές παραδόσεις και 
νέες μορφές σύναψης και συντήρησης 
σχέσεων μεταξύ παιδιών και εφήβων, 
μεταξύ άλλων και με χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Τα θέματα αυτά δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να ορίζουν για τα
συγκεκριμένα ζητήματα τι πρέπει να 
συνιστά ποινικό αδίκημα και τι όχι.

Or. en

Τροπολογία 54
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τις 
πολιτικές των κρατών μελών όσον αφορά 
τις συναινετικές σεξουαλικές 
δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να 
συμμετέχουν παιδιά και οι οποίες μπορούν 

(7) Πλην των περιπτώσεων όπου 
υπάρχουν στοιχεία κατάχρησης, 
καταναγκασμού ή εκμετάλλευσης, η
παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τις πολιτικές 
των κρατών μελών όσον αφορά τις 
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να θεωρηθούν ως η φυσιολογική 
ανακάλυψη της σεξουαλικότητας στο 
πλαίσιο της ανθρώπινης ανάπτυξης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
πολιτιστικές και νομικές παραδόσεις και 
νέες μορφές σύναψης και συντήρησης 
σχέσεων μεταξύ παιδιών και εφήβων, 
μεταξύ άλλων και με χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών.

συναινετικές σεξουαλικές δραστηριότητες 
στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν παιδιά 
και οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως η 
φυσιολογική ανακάλυψη της 
σεξουαλικότητας στο πλαίσιο της 
ανθρώπινης ανάπτυξης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές πολιτιστικές και 
νομικές παραδόσεις και νέες μορφές 
σύναψης και συντήρησης σχέσεων μεταξύ 
παιδιών και εφήβων, μεταξύ άλλων και με 
χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών 
και επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 55
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Πρέπει να παρέχονται κίνητρα στα 
κράτη μέλη προκειμένου να παρέχουν την 
απαραίτητη κατάρτιση στη διάρκεια της 
εκπαίδευσης των μελλοντικών και 
υφισταμένων διδασκάλων και του λοιπού 
εκπαιδευτικού προσωπικού σε ό,τι αφορά 
τους λόγους για τις αλλαγές 
συμπεριφοράς στα παιδιά και τις πιθανές 
αλλαγές στη συμπεριφορά που θα πρέπει 
να εντοπιστούν.

Or. en

Τροπολογία 56
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Κατά την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων 
και της παιδικής πορνογραφίας πρέπει να 
γίνεται πλήρης χρήση των υφισταμένων 
μέσων για την κατάσχεση και τη δήμευση 
των προϊόντων του εγκλήματος, όπως 
είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
κατά του Διακρατικού Οργανωμένου 
Εγκλήματος και τα πρωτόκολλά της, η 
σύμβαση του 1990 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης σχετικά με τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
την εξακρίβωση, την κατάσχεση και τη 
δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος, 
η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 
2001/500/ΔΕΥ της 26ης Ιουνίου 2001, για 
το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, 
τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την 
κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων 
και των προϊόντων του εγκλήματος1 και η 
απόφαση-πλαίσιο συνδέεται με την 
απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, 
σχετικά με τη δήμευση των οργάνων και 
των προϊόντων εγκλήματος2. Θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται η χρήση των 
κατασχεθέντων και δημευθέντων 
οργάνων και προϊόντων των εγκλημάτων 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία 
για τη στήριξη της συνδρομής προς τα 
θύματα και της προστασίας τους, 
περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης 
των θυμάτων και για διασυνοριακές 
δραστηριότητες επιβολής του νόμου της 
ΕΕ για την αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων.
1 ΕΕ L 182, 5.7.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 68, 15.3.2005, σ. 49.

Or. en
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Τροπολογία 57
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και 
η δίωξη των δραστών πρέπει να 
διευκολυνθούν ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ως προς την καταγγελία 
της κακοποίησης καθώς και η ανωνυμία 
των δραστών στον κυβερνοχώρο. Για να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και η 
δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία, πρέπει να τεθούν 
στη διάθεση των υπευθύνων για τη 
διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων 
αυτού του είδους αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας. Στα εργαλεία αυτά 
μπορεί να περιλαμβάνονται κεκαλυμμένες 
επιχειρήσεις, παρακολούθηση των 
επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης,
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες.

(8) Η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και 
η δίωξη των δραστών πρέπει να 
διευκολυνθούν ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ως προς την καταγγελία 
της κακοποίησης καθώς και η ανωνυμία 
των δραστών στον κυβερνοχώρο. Για να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και η 
δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία, πρέπει να τεθούν 
στη διάθεση των υπευθύνων για τη 
διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων 
αυτού του είδους αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας. Στα εργαλεία αυτά 
μπορεί να περιλαμβάνονται κεκαλυμμένες 
επιχειρήσεις, ή δραστηριότητες
παρακολούθησης εφόσον τηρούνται οι 
κανόνες περί προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής σύμφωνα με τα πρότυπα των 
κρατών μελών και της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 58
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και 
η δίωξη των δραστών πρέπει να 
διευκολυνθούν ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ως προς την καταγγελία 
της κακοποίησης καθώς και η ανωνυμία 

(8) Η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και 
η δίωξη των δραστών πρέπει να 
διευκολυνθούν ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ως προς την καταγγελία 
της κακοποίησης καθώς και η ανωνυμία 
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των δραστών στον κυβερνοχώρο. Για να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και η 
δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία, πρέπει να τεθούν 
στη διάθεση των υπευθύνων για τη 
διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων 
αυτού του είδους αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας. Στα εργαλεία αυτά 
μπορεί να περιλαμβάνονται κεκαλυμμένες 
επιχειρήσεις, παρακολούθηση των 
επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες.

των δραστών στον κυβερνοχώρο. Για να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και η 
δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία, πρέπει να τεθούν 
στη διάθεση των υπευθύνων για τη 
διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων 
αυτού του είδους αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας. Στα εργαλεία αυτά 
μπορεί να περιλαμβάνονται κεκαλυμμένες 
επιχειρήσεις, παρακολούθηση των 
επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες, 
αλλά θα χρησιμοποιηθούν μόνο όταν 
εξασφαλισθεί πλήρης συμμόρφωση με τις 
αρχές της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας και δικαστική επίβλεψη.

Or. en

Τροπολογία 59
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και 
η δίωξη των δραστών πρέπει να 
διευκολυνθούν ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ως προς την καταγγελία 
της κακοποίησης καθώς και η ανωνυμία 
των δραστών στον κυβερνοχώρο. Για να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και η 
δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία, πρέπει να τεθούν 
στη διάθεση των υπευθύνων για τη 
διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων 
αυτού του είδους αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας. Στα εργαλεία αυτά 
μπορεί να περιλαμβάνονται κεκαλυμμένες 
επιχειρήσεις, παρακολούθηση των 

(8) Η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και 
η δίωξη των δραστών πρέπει να 
διευκολυνθούν ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ως προς την καταγγελία 
της κακοποίησης καθώς και η ανωνυμία 
των δραστών στον κυβερνοχώρο. Για να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και η 
δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία, πρέπει να τεθούν 
στη διάθεση των υπευθύνων για τη 
διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων 
αυτού του είδους αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας. Στα εργαλεία αυτά 
μπορεί να περιλαμβάνονται κεκαλυμμένες 
επιχειρήσεις, παρακολούθηση των 
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επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες.

επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες. Η 
διασυνοριακή συνεργασία κρίνεται επίσης 
απαραίτητη και η Europol μπορεί να 
βοηθήσει στις προσπάθειες εξάρθρωσης 
κυκλωμάτων παιδικής πορνογραφίας.

Or. el

Τροπολογία 60
Michèle Striffler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Ως μέτρα πρόληψης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι εκστρατείες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι 
προσπελάσιμες από όλους, μεριμνώντας 
ιδιαιτέρως για την κατανόησή τους από 
παιδιά που δεν έχουν ακόμη μάθει να 
διαβάζουν. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναρτηθούν αφίσες, επαρκώς 
κατανοητές και προσαρμοσμένες σε κάθε 
ηλικία, σε όλα τα σχολικά ιδρύματα 
(νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, 
λύκεια) και γενικότερα σε όλους τους 
τόπους τους οποίους επισκέπτονται τα 
παιδιά.

Or. fr

Τροπολογία 61
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Πρέπει να τεθούν στη διάθεση των 
υπευθύνων για τη διερεύνηση και τη 
δίωξη αδικημάτων αυτού του είδους 
αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας και 
πλήρης διασυνοριακή συνεργασία ώστε 
να εξασφαλίζεται ταχεία και 
αποτελεσματική πρόσβαση σε αρχεία 
ποινικών μητρώων και σε διεθνείς βάσεις 
δεδομένων που αφορούν κακοποιήσεις 
παιδιών, δεδομένου ότι τα παιδιά 
δικαιούνται, όπως επιβεβαίωσε και το 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
κρατικής προστασίας με αποτελεσματικά 
αποτρεπτικά μέσα για τέτοιας μορφής 
σοβαρές παρεμβολές σε ουσιαστικές 
πτυχές της ιδιωτικής ζωής τους. Στα 
μέσα αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται η 
ταχεία την εξακρίβωση των στοιχείων 
της ταυτότητας των χρηστών του 
Διαδικτύου, ειδικότερα στις ιστοσελίδες 
που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον 
κίνδυνο του φλερτ μέσω διαδικτύου, 
εξασφαλίζοντας την ανωνυμία, οι 
κεκαλυμμένες επιχειρήσεις, η 
παρακολούθηση των επικοινωνιών, η 
κεκαλυμμένη παρακολούθηση, 
συμπεριλαμβανόμενης και της 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, η 
παρακολούθηση τραπεζικών 
λογαριασμών και άλλες οικονομικής 
φύσεως έρευνες, λαμβανομένης υπόψη 
της αρχής της αναλογικότητας και υπό 
δικαστικό έλεγχο.

Or. it

Τροπολογία 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Τα κράτη μέλη πρέπει να ευνοούν 
τον ανοικτό διάλογο και την επικοινωνία 
με χώρες εκτός ΕΕ για να μπορούν να 
διώκουν, σύμφωνα με τη σχετική εθνική 
νομοθεσία τους δράστες οι οποίοι 
ταξιδεύουν εκτός των συνόρων της ΕΕ 
για λόγους σεξουαλικού τουρισμού.

Or. en

Τροπολογία 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων παιδικής ηλικίας πρέπει να 
θεσπιστούν προς το ύψιστο συμφέρον 
τους, λαμβάνοντας υπόψη αξιολόγηση των 
αναγκών τους. Τα θύματα παιδικής ηλικίας 
θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
μέσα έννομης προστασίας, μεταξύ άλλων 
και σε δωρεάν παροχή νομικών 
συμβουλών και εκπροσώπησης καθώς και 
μέτρα για τη διευθέτηση σύγκρουσης 
συμφερόντων σε περίπτωση που η 
κακοποίηση συμβαίνει εντός της 
οικογένειας. Επί πλέον, τα θύματα 
παιδικής ηλικίας πρέπει να προστατεύονται 
από κυρώσεις που επιβάλλονται, για 
παράδειγμα, από την εθνική νομοθεσία για 
τη μετανάστευση ή την πορνεία, εφόσον 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές σχετικά 
με την υπόθεσή τους. Εξάλλου, η 
συμμετοχή των θυμάτων παιδικής ηλικίας 
σε ποινικές διαδικασίες δεν πρέπει να 
προκαλεί πρόσθετα τραύματα ως συνέπεια 
των συνεντεύξεων ή της οπτικής επαφής 
με τους δράστες.

(10) Τα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων παιδικής ηλικίας και τα μέτρα 
για την προσαρμογή του δικαστικού 
συστήματος που ασχολείται με αυτά
πρέπει να θεσπιστούν προς το ύψιστο 
συμφέρον τους, λαμβάνοντας υπόψη την 
αξιολόγηση των αναγκών τους και το 
δικαίωμά τους να προστατεύονται έναντι 
του κινδύνου της επαναλαμβανόμενης 
θυματοποίησης, ιδίως δια της 
παραβιάσεως του ιδιωτικού τους βίου, 
και αποδίδοντας τη δέουσα βαρύτητα 
στις γνώμες και απόψεις των παιδιών, 
όπως προβλέπεται, για παράδειγμα, στις 
κατευθυντήριες γραμμές των ΗΕ για τη 
δικαιοσύνη σε υποθέσεις με ανήλικα 
θύματα και ανήλικους αυτόπτες μάρτυρες 
και στις κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής των Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για μια 
δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί. Τα 
θύματα παιδικής ηλικίας θα πρέπει να 
έχουν εύκολη πρόσβαση σε μέσα έννομης 
προστασίας, μεταξύ άλλων και σε δωρεάν 
παροχή νομικών συμβουλών και 
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εκπροσώπησης καθώς και μέτρα για τη 
διευθέτηση σύγκρουσης συμφερόντων σε 
περίπτωση που η κακοποίηση συμβαίνει 
εντός της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό, 
τα ανήλικα θύματα και οι γονείς τους, 
εφόσον οι τελευταίοι δεν είναι 
αναμεμειγμένοι στην καταγγελλόμενη 
κακοποίηση, πρέπει να ενημερώνονται 
πλήρως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά 
τους, τις υπηρεσίες που βρίσκονται στη 
διάθεσή τους, την πρόοδο και την έκβαση 
των διαφόρων διαδικασιών, και θα 
πρέπει να τους παρέχονται νομικές 
συμβουλές και εκπροσώπηση για την 
απαίτηση αποζημίωσης. Επιπλέον, πρέπει 
να υπάρχουν ρυθμίσεις σύμφωνα με τις 
οποίες οι μη αναμεμειγμένοι γονείς ή 
εκπρόσωποι των παιδιών να λαμβάνουν 
την κατάλληλη αρωγή και κατάρτιση για 
να μπορούν να συμπαραστέκονται στο 
παιδί τους στη διάρκεια όλων των 
διαδικασιών και της περιόδου 
αποθεραπείας. Επί πλέον, τα θύματα 
παιδικής ηλικίας πρέπει να προστατεύονται 
από κυρώσεις που επιβάλλονται, για 
παράδειγμα, από την εθνική νομοθεσία για 
τη μετανάστευση ή την πορνεία, εφόσον 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές σχετικά 
με την υπόθεσή τους. Εξάλλου, η 
συμμετοχή των θυμάτων παιδικής ηλικίας 
σε ποινικές διαδικασίες δεν πρέπει να 
προκαλεί πρόσθετα τραύματα ως συνέπεια 
των συνεντεύξεων ή της οπτικής επαφής 
με τους δράστες.

Or. en

Τροπολογία 64
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων παιδικής ηλικίας πρέπει να 
θεσπιστούν προς το ύψιστο συμφέρον 

(10) Τα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων παιδικής ηλικίας πρέπει να 
θεσπιστούν προς το ύψιστο συμφέρον 
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τους, λαμβάνοντας υπόψη αξιολόγηση των 
αναγκών τους. Τα θύματα παιδικής ηλικίας 
θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
μέσα έννομης προστασίας, μεταξύ άλλων
και σε δωρεάν παροχή νομικών 
συμβουλών και εκπροσώπησης καθώς και 
μέτρα για τη διευθέτηση σύγκρουσης 
συμφερόντων σε περίπτωση που η 
κακοποίηση συμβαίνει εντός της 
οικογένειας. Επί πλέον, τα θύματα 
παιδικής ηλικίας πρέπει να προστατεύονται 
από κυρώσεις που επιβάλλονται, για 
παράδειγμα, από την εθνική νομοθεσία για 
τη μετανάστευση ή την πορνεία, εφόσον 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές σχετικά 
με την υπόθεσή τους. Εξάλλου, η 
συμμετοχή των θυμάτων παιδικής ηλικίας 
σε ποινικές διαδικασίες δεν πρέπει να 
προκαλεί πρόσθετα τραύματα ως συνέπεια 
των συνεντεύξεων ή της οπτικής επαφής 
με τους δράστες.

τους, λαμβάνοντας υπόψη αξιολόγηση των 
αναγκών τους, περιλαμβανομένης και της 
προστασίας της ταυτότητάς τους ανά 
πάσα στιγμή. Στα μέτρα αυτά πρέπει να 
υπάρχουν επίσης και δράσεις για την 
πρόληψη τέτοιων μορφών κακοποίησης 
μέσω της οργάνωσης εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης οι οποίες 
απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο 
μέρος, περιλαμβανομένων και των 
παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, και 
έχουν ως στόχο να τους μάθουν να 
αναγνωρίζουν τα δείγματα της 
σεξουαλικής κακοποίησης τόσο στο 
διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού. Τα 
θύματα παιδικής ηλικίας θα πρέπει να 
έχουν εύκολη πρόσβαση σε μέσα έννομης 
προστασίας, μεταξύ άλλων και σε δωρεάν 
παροχή νομικών συμβουλών και 
εκπροσώπησης καθώς και μέτρα για τη 
διευθέτηση σύγκρουσης συμφερόντων σε 
περίπτωση που η κακοποίηση συμβαίνει 
εντός της οικογένειας. Επί πλέον, τα 
θύματα παιδικής ηλικίας πρέπει να 
προστατεύονται από κυρώσεις που 
επιβάλλονται, για παράδειγμα, από την 
εθνική νομοθεσία για τη μετανάστευση ή 
την πορνεία, εφόσον ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με την υπόθεσή 
τους. Εξάλλου, η συμμετοχή των θυμάτων 
παιδικής ηλικίας σε ποινικές διαδικασίες 
δεν πρέπει να προκαλεί πρόσθετα 
τραύματα ως συνέπεια των συνεντεύξεων 
ή της οπτικής επαφής με τους δράστες.

Or. en

Τροπολογία 65
Mariya Nedelcheva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Δεδομένης της σοβαρότητος των 
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ψυχολογικών τραυμάτων που μπορεί να 
προκαλέσει η σεξουαλική κακοποίηση και 
η δυσκολία -ενίοτε δε και ο φόβος- για τα 
παιδιά-θύματα να μιλήσουν, τα κράτη 
μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι 
προθεσμίες παραγραφής να λαμβάνουν 
υπόψη τον εξαιρετικό χαρακτήρα των 
γεγονότων. Πράγματι, έχει ιδιαίτερη 
σημασία η σχετική προθεσμία να είναι 
επαρκής, ώστε, ακόμη και μετά την 
παρέλευση της νόμιμης ενηλικίωσης, η 
μήνυση ενηλίκου για πράξεις που 
τελέσθηκαν εις βάρος του κατά την 
παιδική του ηλικία να μην απορρίπτεται 
λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού 
διαστήματος. Ομοίως, στους ενηλίκους 
που κατά την παιδική τους ηλικία 
υπήρξαν θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης, θα πρέπει να παρέχεται 
καθ' όλη την διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας και -εάν αυτό είναι 
απαραίτητο- και μετά, κατάλληλη 
ψυχολογική υποστήριξη και νομική 
αρωγή.

Or. fr

Τροπολογία 66
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Τα ανήλικα θύματα πρέπει να 
προστατεύονται από κυρώσεις, να έχουν 
επαρκή νομική στήριξη και να λαμβάνουν 
τις κατάλληλες νομικές συμβουλές ακόμη 
και σε περιπτώσεις που δεν έχει κινηθεί 
διαδικασία ποινικής δίωξης.

Or. en
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Τροπολογία 67
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Τα ανήλικα θύματα δεν πρέπει να 
έρχονται σε οπτική επαφή με τον δράστη 
στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 68
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση της υποτροπής οι δράστες 
θα πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση 
της επικινδυνότητας του δράστη και των 
πιθανών κινδύνων επανάληψης 
σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος 
παιδιών, και θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικά
προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης επί 
εθελοντικής βάσης.

(11) Για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση της υποτροπής οι δράστες 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
προγράμματα στήριξης, περίθαλψης ή
φροντίδας επί εθελοντικής βάσης.

Or. en

Τροπολογία 69
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση της υποτροπής οι δράστες 

(11) Για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση της υποτροπής οι δράστες 
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θα πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας του δράστη και των 
πιθανών κινδύνων επανάληψης 
σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος 
παιδιών, και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα 
παρέμβασης επί εθελοντικής βάσης.

θα πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας του δράστη και των 
πιθανών κινδύνων επανάληψης 
σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος 
παιδιών, και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα 
παρέμβασης επί εθελοντικής βάσης. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 
μέτρων παρέμβασης, παρέχονται κίνητρα 
στα κράτη μέλη αφενός για να διεξάγουν 
αξιολογήσεις σε ό,τι αφορά τις μεθόδους 
και πρακτικές που προσφέρουν τα 
βέλτιστα αποτελέσματα, και αφετέρου για 
να χρηματοδοτούν μελέτες σε επίπεδο ΕΕ 
που καθιστούν δυνατές τις συγκρίσεις και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται καλύτερη γνώση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών πρόληψης 
δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να καταστεί γνωστό ποιες από τις δράσεις που ελήφθησαν για 
την πρόληψη της κακοποίησης λειτουργούν καλά στην πράξη. Ταυτόχρονα, είναι δύσκολο για το 
κάθε κράτος μέλος να διεξάγει ανεξάρτητα μελέτες οι οποίες να έχουν το απαραίτητο εύρος για 
να παρέχουν αξιόπιστες απαντήσεις. Ως εκ τούτου, θα ήταν χρήσιμη η έρευνα σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όπου ενδείκνυται από την 
επικινδυνότητα του δράστη και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους επανάληψης των 
αδικημάτων, να εμποδίζεται, κατά 
περίπτωση προσωρινά ή μόνιμα, η άσκηση 
από τον καταδικασθέντα δραστηριοτήτων 
οι οποίες συνεπάγονται τακτικές επαφές 
με παιδιά. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

(12) Όπου ενδείκνυται από την 
επικινδυνότητα του δράστη και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους επανάληψης των 
αδικημάτων, να εμποδίζεται, κατά 
περίπτωση προσωρινά ή μόνιμα, η άσκηση 
από τον καταδικασθέντα επαγγελματικών 
ή εθελούσιων δραστηριοτήτων οι οποίες 
σχετίζονται με την εποπτεία παιδιών. Θα 
πρέπει να διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτών 
των απαγορεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en



PE456.647v02-00 24/173 AM\854749EL.doc

EL

Τροπολογία 71
Mariya Nedelcheva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όπου ενδείκνυται από την 
επικινδυνότητα του δράστη και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους επανάληψης των 
αδικημάτων, να εμποδίζεται, κατά 
περίπτωση προσωρινά ή μόνιμα, η άσκηση 
από τον καταδικασθέντα δραστηριοτήτων 
οι οποίες συνεπάγονται τακτικές επαφές με 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

(12) Όπου ενδείκνυται από την 
επικινδυνότητα του δράστη και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους επανάληψης των 
αδικημάτων, να εμποδίζεται, κατά 
περίπτωση προσωρινά ή μόνιμα, η άσκηση 
από τον καταδικασθέντα κάθε είδους
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται 
τακτικές επαφές με παιδιά. Θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτών των 
απαγορεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 72
Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όπου ενδείκνυται από την 
επικινδυνότητα του δράστη και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους επανάληψης των 
αδικημάτων, να εμποδίζεται, κατά 
περίπτωση προσωρινά ή μόνιμα, η άσκηση 
από τον καταδικασθέντα δραστηριοτήτων 
οι οποίες συνεπάγονται τακτικές επαφές με 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

(12) Όπου ενδείκνυται από την 
επικινδυνότητα του δράστη και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους επανάληψης των 
αδικημάτων, να εμποδίζεται, κατά 
περίπτωση προσωρινά ή μόνιμα, η άσκηση 
από τον καταδικασθέντα επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται 
τακτικές επαφές με παιδιά. Θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτών των 
απαγορεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 73
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όπου ενδείκνυται από την 
επικινδυνότητα του δράστη και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους επανάληψης των 
αδικημάτων, να εμποδίζεται, κατά 
περίπτωση προσωρινά ή μόνιμα, η άσκηση 
από τον καταδικασθέντα 
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται 
τακτικές επαφές με παιδιά. Θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτών των 
απαγορεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

(12) Σε περιπτώσεις υποτροπής ή 
προσπαθειών υποτροπής, είναι δυνατόν 
μία δικαστική αρχή να υιοθετεί μέτρα για 
να εμποδίζεται προσωρινά ή μόνιμα, κάθε 
τακτική επαγγελματική επαφή του δράστη
με παιδιά Θα πρέπει να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 74
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Οι καταδικασθέντες δράστες πρέπει 
να εμποδίζονται από την άσκηση 
οιασδήποτε επαγγελματικής 
δραστηριότητας που έχει άμεση σχέση με 
παιδική μέριμνα.

Or. en

Τροπολογία 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην 
πηγή του περιεχομένου 
παιδοπορνογραφικής φύσης 
αποδεικνύεται δυσχερής στις περιπτώσεις 
που το αρχικό υλικό δεν εντοπίζεται εντός 
της ΕΕ, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
μηχανισμοί φραγής της πρόσβασης από 
το έδαφος της Ένωσης σε σελίδες του 
Διαδικτύου που έχουν χαρακτηριστεί ως 
περιέχουσες ή διαδίδουσες 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Προς τον 
σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες 

(13) Το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης 
ανηλίκων, το οποίο αποτελείται από
εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών, συνιστά ειδική μορφή 
περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό εμποδίζοντας 
τα ανεπαρκή τεχνικά μέτρα τα οποία, όχι 
μόνο αφήνουν να περνά το παράνομο 
υλικό στο διαδίκτυο αλλά, επιπλέον, 
γίνονται αιτία νέας θυματοποίησης ήδη 
κακοποιημένων παιδιών. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατόν το 
περιεχόμενο στην πηγή και να ληφθούν 
μέτρα εναντίον εκείνων για τους οποίους 
υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι προωθούν 
την παραγωγή, διανομή ή τηλεφόρτωση 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 
Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω αυξημένης 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και 
βασιζόμενη σε διμερείς ή διεθνείς 
συμφωνίες, θα πρέπει να επιδιώξει τη 
διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
κατάργησης και, ταυτόχρονα, την ποινική 
δίωξη που θα πρέπει να ασκήσουν οι 
αρχές τρίτων χωρών σε πρόσωπα τα οποία
είναι εγκατεστημένα στο έδαφός τους και 
τοποθέτησαν υλικό σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών σε ιστότοπους ή 
προώθησαν τη διανομή του στο 
διαδίκτυο. Προς τον σκοπό αυτό, είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τα 
αποτελέσματα του προγράμματος 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο", να 
παρασχεθεί στήριξη και ενθάρρυνση στον 
πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών, και να 
υπάρξει συνεργασία με τις σχετικές ΜΚΟ 
και ενώσεις, όπως είναι η Διεθνής Ένωση 
Διαδικτυακών Ανοικτών Γραμμών 
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γραμμές για την φραγή της πρόσβασης σε 
τέτοιες σελίδες του Διαδικτύου. Με 
σκοπό την αφαίρεση του υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αλλά 
και τη φραγή της πρόσβασης σε αυτό,
πρέπει να καθιερωθεί και να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών, 
ειδικότερα προκειμένου να είναι όσο το 
δυνατόν πληρέστεροι οι εθνικοί 
κατάλογοι ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Επικοινωνίας (INHOPE). Πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των πρωτοβουλιών, των δημοσίων 
αρχών, και του κλάδου των φορέων 
παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών για να 
συντονίζονται και να επιταχύνονται οι 
διαδικασίες σχετικά με την επίδοση 
ειδοποιήσεων, τις προσπάθειες για την 
αφαίρεση υλικού, καθώς και τη 
συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για 
την τεκμηρίωση της δίωξης. Όλα αυτά τα 
μέτρα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα 
των τελικών χρηστών, να θεσπίζονται με 
νομοθετικές διατάξεις και να 
συμμορφώνονται με τις δικαστικές 
διαδικασίες, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
τα δικαιώματα του ανθρώπου και τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 76
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού 

(13) Η απεικόνιση σεξουαλικών πράξεων 
με παιδιά κάτω των 18 ετών αποτελεί 
μορφή περιεχομένου του οποίου η 
παραγωγή, κυκλοφορία, αναπαραγωγή ή 
απόκτηση δεν προστατεύεται με την 
επίκληση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η 
έννοια της "απεικόνισης σεξουαλικών 
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κακοποίησης παιδιών καθιστώντας 
δυσκολότερη την τηλεφόρτωση από τους 
δράστες τέτοιου είδους περιεχομένου σε 
ιστότοπους προσβάσιμους από το κοινό.
Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία δράση 
ώστε να αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην 
πηγή και να συλληφθούν εκείνοι που είναι
ένοχοι παραγωγής, διανομής ή 
τηλεφόρτωσης εικόνων σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα 
μέσω αυξημένης συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει 
να επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην 
πηγή του περιεχομένου 
παιδοπορνογραφικής φύσης 
αποδεικνύεται δυσχερής στις περιπτώσεις 
που το αρχικό υλικό δεν εντοπίζεται εντός 
της ΕΕ, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
μηχανισμοί φραγής της πρόσβασης από 
το έδαφος της Ένωσης σε σελίδες του 
Διαδικτύου που έχουν χαρακτηριστεί ως 
περιέχουσες ή διαδίδουσες 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Προς τον 
σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες 
γραμμές για την φραγή της πρόσβασης σε 
τέτοιες σελίδες του Διαδικτύου. Με 
σκοπό την αφαίρεση του υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αλλά 
και τη φραγή της πρόσβασης σε αυτό,
πρέπει να καθιερωθεί και να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών, 
ειδικότερα προκειμένου να είναι όσο το 
δυνατόν πληρέστεροι οι εθνικοί 
κατάλογοι ιστότοπων που περιέχουν 

πράξεων" αποσκοπεί στην επέκταση του 
όρου της κακοποίησης ώστε να καλύπτει 
όλες τις σεξουαλικές πράξεις σε άτομα 
κάτω των 18 ετών που τελούν τις πράξεις 
στον ίδιο τους τον εαυτό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο το ταχύτερο 
δυνατό στην πηγή και να συλληφθούν 
εκείνοι που θεωρούνται ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
περιεχομένων τέτοιου είδους και εν 
συνεχεία να προσάγονται σε δίκη. Η ΕΕ, 
ειδικότερα μέσω αυξημένης συνεργασίας 
με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
καθώς και με τη βοήθεια διμερών ή 
πολυμερών συμφωνιών, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων 
περιεχομένων που απεικονίζουν 
σεξουαλικές πράξεις με άτομα κάτω των 
18 ετών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους. Πρέπει να ενισχυθεί η 
συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση 
Διαδικτυακών Ανοικτών Γραμμών 
Επικοινωνίας (INHOPE). Πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, προκειμένου 
να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.
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παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or. de

Τροπολογία 77
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία 
δράση ώστε να αφαιρεθεί το περιεχόμενο 
στην πηγή και να συλληφθούν εκείνοι που 
είναι ένοχοι παραγωγής, διανομής ή 
τηλεφόρτωσης εικόνων σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα 
μέσω αυξημένης συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει 
να επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 



PE456.647v02-00 30/173 AM\854749EL.doc

EL

αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην 
πηγή του περιεχομένου 
παιδοπορνογραφικής φύσης 
αποδεικνύεται δυσχερής στις περιπτώσεις 
που το αρχικό υλικό δεν εντοπίζεται εντός 
της ΕΕ, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
μηχανισμοί φραγής της πρόσβασης από 
το έδαφος της Ένωσης σε σελίδες του 
Διαδικτύου που έχουν χαρακτηριστεί ως 
περιέχουσες ή διαδίδουσες
παιδοπορνογραφικό υλικό. Προς τον 
σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες 
γραμμές για την φραγή της πρόσβασης σε 
τέτοιες σελίδες του Διαδικτύου. Με 
σκοπό την αφαίρεση του υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αλλά 
και τη φραγή της πρόσβασης σε αυτό, 
πρέπει να καθιερωθεί και να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών, 
ειδικότερα προκειμένου να είναι όσο το 
δυνατόν πληρέστεροι οι εθνικοί 
κατάλογοι ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
νομικές και δικαστικές διαδικασίες 
καθώς και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί για την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας 
μεταξύ κρατών, δικαστικών και
αστυνομικών αρχών, και σημεία 
αναφοράς για παιδοπορνογραφικό υλικό 
με στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς 
και ταχείας αφαίρεσης τέτοιας μορφής 
ιστοσελίδων.



AM\854749EL.doc 31/173 PE456.647v02-00

EL

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 
πρόγραμμα "Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" 
προβλέπεται δίκτυο ανοικτών γραμμών 
επικοινωνίας, σκοπός των οποίων είναι η 
συλλογή πληροφοριών και η εξασφάλιση 
κάλυψης, καθώς και η ανταλλαγή 
πληροφοριών ως προς τους 
σημαντικότερους τύπους παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 78
Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαίο να αφαιρεθεί το 
συντομότερο δυνατόν το περιεχόμενο 
στην πηγή, να προβλεφτούν συλλήψεις και 
να ληφθούν μέτρα εναντίον εκείνων για 
τους οποίους υπάρχουν σοβαρές υποψίες 
ότι προωθούν την παραγωγή, διανομή ή 
τηλεφόρτωση εικόνων σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα 
μέσω αυξημένης συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και βασιζόμενη σε διμερείς ή 
διεθνείς συμφωνίες, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση αφενός της 
αποτελεσματικής κατάργησης ιστοσελίδων 
που περιέχουν ή διαδίδουν υλικό 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων 
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του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής 
φύσης αποδεικνύεται δυσχερής στις 
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί φραγής της 
πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης σε 
σελίδες του Διαδικτύου που έχουν 
χαρακτηριστεί ως περιέχουσες ή 
διαδίδουσες παιδοπορνογραφικό υλικό. 
Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες γραμμές 
για την φραγή της πρόσβασης σε τέτοιες 
σελίδες του Διαδικτύου. Με σκοπό την 
αφαίρεση του υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών αλλά και τη φραγή 
της πρόσβασης σε αυτό, πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, ειδικότερα 
προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστεροι οι εθνικοί κατάλογοι 
ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

και, αφετέρου, της ποινικής δίωξης, εκ 
μέρους των αρχών τρίτων χωρών, 
προσώπων τα οποία είναι εγκατεστημένα
στο έδαφός τους και τοποθέτησαν υλικό 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε
ιστότοπους ή προώθησαν τη διανομή του 
στο διαδίκτυο. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 
του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής 
φύσης αποδεικνύεται δυσχερής στις 
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, τα κράτη μέλη
πρέπει να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα 
για να περιορίσουν την πρόσβαση των 
χρηστών του Διαδικτύου στο έδαφός τους 
σε σελίδες του Διαδικτύου που περιέχουν ή
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό. Προς 
τον σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα, 
όπως η σχετική φραγή ή παροχή στήριξης 
και ενθάρρυνσης στους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών σε εθελοντική 
βάση να εκπονούν κώδικες δεοντολογίας 
και κατευθυντήριες γραμμές για τον
περιορισμό της πρόσβασης σε τέτοιες 
σελίδες του Διαδικτύου. Όλα τα τεχνικά 
μέσα για την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό της πρόσβασης σε σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν 
υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
θα πρέπει να υπόκεινται σε ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών, 
ειδικότερα προκειμένου να είναι όσο το 
δυνατόν πληρέστεροι οι εθνικοί κατάλογοι 
ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλα αυτά τα μέτρα πρέπει 
να σέβονται τα δικαιώματα των τελικών 
χρηστών, να συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες νομικές και δικαστικές 
διαδικασίες καθώς και με την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και τον Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Στο πρόγραμμα "Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" 
προβλέπεται δίκτυο ανοικτών γραμμών 
επικοινωνίας, σκοπός των οποίων είναι η 
συλλογή πληροφοριών και η εξασφάλιση 
κάλυψης, καθώς και η ανταλλαγή 
πληροφοριών ως προς τους 
σημαντικότερους τύπους παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθοριστούν αυστηρότερες διαδικασίες μέσω διεθνών συμφωνιών για να 
εξασφαλιστεί ότι θα λαμβάνεται άμεση δράση για την άρση στην πηγή του παράνομου 
περιεχομένου και να παρέχεται ταυτόχρονα η διαβεβαίωση ότι τα αποδεικτικά στοιχεία θα 
διατηρούνται για τις αστυνομικές έρευνες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι αρμόδια για να 
εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα όπως η φραγή και ο περιορισμός της πρόσβασης σε σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Τροπολογία 79
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού 
κακοποίησης παιδιών καθιστώντας 
δυσκολότερη την τηλεφόρτωση από τους 
δράστες τέτοιου είδους περιεχομένου σε 
ιστότοπους προσβάσιμους από το κοινό.
Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία δράση 
ώστε να αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην 
πηγή και να συλληφθούν εκείνοι που είναι
ένοχοι παραγωγής, διανομής ή 
τηλεφόρτωσης εικόνων σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα 
μέσω αυξημένης συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει 

(13) Η απεικόνιση σεξουαλικών πράξεων 
με παιδιά κάτω των 18 ετών αποτελεί 
μορφή περιεχομένου του οποίου η 
παραγωγή, κυκλοφορία, αναπαραγωγή ή 
απόκτηση δεν προστατεύεται με την 
επίκληση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η 
έννοια της "απεικόνισης σεξουαλικών 
πράξεων" αποσκοπεί στην επέκταση του 
όρου της κακοποίησης ώστε να καλύπτει 
όλες τις σεξουαλικές πράξεις σε άτομα 
κάτω των 18 ετών που τελούν τις πράξεις 
στον ίδιο τους τον εαυτό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο το ταχύτερο 
δυνατό στην πηγή και να συλληφθούν 
εκείνοι που θεωρούνται ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
περιεχομένων τέτοιου είδους και εν 
συνεχεία να προσάγονται σε δίκη. Η ΕΕ, 
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να επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην 
πηγή του περιεχομένου 
παιδοπορνογραφικής φύσης 
αποδεικνύεται δυσχερής στις περιπτώσεις 
που το αρχικό υλικό δεν εντοπίζεται εντός 
της ΕΕ, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
μηχανισμοί φραγής της πρόσβασης από 
το έδαφος της Ένωσης σε σελίδες του 
Διαδικτύου που έχουν χαρακτηριστεί ως 
περιέχουσες ή διαδίδουσες 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Προς τον 
σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες 
γραμμές για την φραγή της πρόσβασης σε 
τέτοιες σελίδες του Διαδικτύου. Με 
σκοπό την αφαίρεση του υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αλλά 
και τη φραγή της πρόσβασης σε αυτό,
πρέπει να καθιερωθεί και να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών, 
ειδικότερα προκειμένου να είναι όσο το 
δυνατόν πληρέστεροι οι εθνικοί 
κατάλογοι ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 

ειδικότερα μέσω αυξημένης συνεργασίας 
με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
καθώς και με τη βοήθεια διμερών ή 
πολυμερών συμφωνιών, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων 
περιεχομένων που απεικονίζουν 
σεξουαλικές πράξεις με άτομα κάτω των 
18 ετών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους. Πρέπει να ενισχυθεί η 
συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση 
Διαδικτυακών Ανοικτών Γραμμών 
Επικοινωνίας (INHOPE). Πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία
μεταξύ των δημοσίων αρχών, προκειμένου 
να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.
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δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or. de

Τροπολογία 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην 
πηγή του περιεχομένου 
παιδοπορνογραφικής φύσης 
αποδεικνύεται δυσχερής στις περιπτώσεις 
που το αρχικό υλικό δεν εντοπίζεται εντός 
της ΕΕ, θα πρέπει να εγκατασταθούν 

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό και να 
εξασφαλιστεί ότι θα δίνεται 
προτεραιότητα στην ανακριτική έρευνα 
και τη δίωξη τέτοιας μορφής 
εγκλημάτων. Για τον λόγο αυτό είναι 
αναγκαία δράση ώστε να αφαιρεθεί το 
περιεχόμενο στην πηγή και να συλληφθούν 
εκείνοι που είναι ένοχοι παραγωγής, 
διανομής ή τηλεφόρτωσης εικόνων 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η ΕΕ, 
ειδικότερα μέσω αυξημένης συνεργασίας 
με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
θα πρέπει να επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης και 
άσκησης δίωξης, εκ μέρους των αρχών 
τρίτων χωρών, ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους. Πρέπει 
να καθιερωθεί και να ενισχυθεί η
συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών 
ειδικότερα προκειμένου να αποφεύγεται η 
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μηχανισμοί φραγής της πρόσβασης από 
το έδαφος της Ένωσης σε σελίδες του 
Διαδικτύου που έχουν χαρακτηριστεί ως 
περιέχουσες ή διαδίδουσες 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Προς τον 
σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες 
γραμμές για την φραγή της πρόσβασης σε 
τέτοιες σελίδες του Διαδικτύου. Με 
σκοπό την αφαίρεση του υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αλλά 
και τη φραγή της πρόσβασης σε αυτό, 
πρέπει να καθιερωθεί και να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών, 
ειδικότερα προκειμένου να είναι όσο το 
δυνατόν πληρέστεροι οι εθνικοί 
κατάλογοι ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

διασπάθιση προσπαθειών. Όλες αυτές οι 
εξελίξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να λαμβάνουν νομικά μέτρα για 
τον περιορισμό της πρόσβασης σε σελίδες 
του Διαδικτύου που περιέχουν ή 
διαδίδουν εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών μόνο σε περίπτωση 
που αντιμετωπίζονται δυσχέρειες στη 
συνεργασία με τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά 
την αφαίρεση υλικού και την άσκηση 
ποινικής δίωξης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or. en
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Τροπολογία 81
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην 
πηγή του περιεχομένου 
παιδοπορνογραφικής φύσης 
αποδεικνύεται δυσχερής στις περιπτώσεις 
που το αρχικό υλικό δεν εντοπίζεται εντός 
της ΕΕ, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
μηχανισμοί φραγής της πρόσβασης από 
το έδαφος της Ένωσης σε σελίδες του 
Διαδικτύου που έχουν χαρακτηριστεί ως 
περιέχουσες ή διαδίδουσες 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Προς τον 
σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Έχοντας ως σκοπό την αφαίρεση 
του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών, πρέπει να καθιερωθεί και να 
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των 
δημοσίων αρχών, ειδικότερα προκειμένου 
να είναι όσο το δυνατόν πληρέστεροι οι 
εθνικοί κατάλογοι ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό 
καθώς επίσης και να αποφεύγεται η 
διασπάθιση προσπαθειών. Όλες αυτές οι 
εξελίξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
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αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες 
γραμμές για την φραγή της πρόσβασης σε 
τέτοιες σελίδες του Διαδικτύου. Με σκοπό 
την αφαίρεση του υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών αλλά και τη φραγή 
της πρόσβασης σε αυτό, πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, ειδικότερα 
προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστεροι οι εθνικοί κατάλογοι 
ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
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ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην 
πηγή του περιεχομένου 
παιδοπορνογραφικής φύσης 
αποδεικνύεται δυσχερής στις περιπτώσεις 
που το αρχικό υλικό δεν εντοπίζεται εντός 
της ΕΕ, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
μηχανισμοί φραγής της πρόσβασης από 
το έδαφος της Ένωσης σε σελίδες του 
Διαδικτύου που έχουν χαρακτηριστεί ως 
περιέχουσες ή διαδίδουσες 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Προς τον 
σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες 
γραμμές για την φραγή της πρόσβασης σε 
τέτοιες σελίδες του Διαδικτύου. Με σκοπό 
την αφαίρεση του υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών αλλά και τη φραγή 
της πρόσβασης σε αυτό, πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, ειδικότερα 

ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Έχοντας ως σκοπό την αφαίρεση 
του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών, πρέπει να καθιερωθεί και να 
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των 
δημοσίων αρχών, ειδικότερα προκειμένου 
να είναι όσο το δυνατόν πληρέστεροι οι 
εθνικοί κατάλογοι ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό 
καθώς επίσης και να αποφεύγεται η 
διασπάθιση προσπαθειών. Όλες αυτές οι 
εξελίξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.



PE456.647v02-00 40/173 AM\854749EL.doc

EL

προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστεροι οι εθνικοί κατάλογοι 
ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
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παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 
του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής 
φύσης αποδεικνύεται δυσχερής στις 
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί φραγής της 
πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης σε 
σελίδες του Διαδικτύου που έχουν 
χαρακτηριστεί ως περιέχουσες ή 
διαδίδουσες παιδοπορνογραφικό υλικό. 
Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες γραμμές 
για την φραγή της πρόσβασης σε τέτοιες 
σελίδες του Διαδικτύου. Με σκοπό την 
αφαίρεση του υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών αλλά και τη φραγή 
της πρόσβασης σε αυτό, πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, ειδικότερα 
προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστεροι οι εθνικοί κατάλογοι 
ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 
του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής 
φύσης δεν καθίσταται συχνά δυνατή στις 
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, είτε επειδή το 
κράτος στο οποίο στεγάζονται οι 
διακομιστές δεν δείχνει προθυμία να 
συνεργαστεί είτε επειδή η διαδικασία για 
την εξασφάλιση της αφαίρεσης του 
υλικού από το εν λόγω κράτος 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρονοβόρα. 
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί φραγής της 
πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης σε 
σελίδες του Διαδικτύου που έχουν 
χαρακτηριστεί ως περιέχουσες ή 
διαδίδουσες παιδοπορνογραφικό υλικό. 
Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
η μέσω μη νομοθετικών μέτρων παροχή 
στήριξης και ενθάρρυνσης στους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών σε εθελοντική 
βάση να εκπονούν κώδικες δεοντολογίας 
και κατευθυντήριες γραμμές για την φραγή 
της πρόσβασης σε τέτοιες σελίδες του 
Διαδικτύου. Με σκοπό την αφαίρεση του 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
αλλά και τη φραγή της πρόσβασης σε 
αυτό, πρέπει να καθιερωθεί και να 
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των 
δημοσίων αρχών, ειδικότερα προκειμένου 
να είναι όσο το δυνατόν πληρέστεροι οι 
εθνικοί κατάλογοι ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό 
καθώς επίσης και να αποφεύγεται η 
διασπάθιση προσπαθειών. Όλες αυτές οι 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

εξελίξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 84
Michèle Striffler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
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περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 
του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής 
φύσης αποδεικνύεται δυσχερής στις
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί φραγής της 
πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης σε 
σελίδες του Διαδικτύου που έχουν 
χαρακτηριστεί ως περιέχουσες ή 
διαδίδουσες παιδοπορνογραφικό υλικό.
Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες γραμμές 
για την φραγή της πρόσβασης σε τέτοιες 
σελίδες του Διαδικτύου. Με σκοπό την 
αφαίρεση του υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών αλλά και τη φραγή 
της πρόσβασης σε αυτό, πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, ειδικότερα 
προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστεροι οι εθνικοί κατάλογοι 
ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 

περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 
του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής 
φύσης αποδεικνύεται δυσχερής στις 
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί φραγής της 
πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης σε 
σελίδες του Διαδικτύου που έχουν 
χαρακτηριστεί ως περιέχουσες ή 
διαδίδουσες παιδοπορνογραφικό υλικό.
Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή, 
υποχρέωση των παρόχων διαδικτυακών 
υπηρεσιών προς τον σκοπό της ενίσχυσης 
της υπευθυνότητάς τους, να εκπονούν 
κώδικες δεοντολογίας και κατευθυντήριες 
γραμμές για την φραγή της πρόσβασης σε 
τέτοιες σελίδες του Διαδικτύου. Με σκοπό 
την αφαίρεση του υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών αλλά και τη φραγή 
της πρόσβασης σε αυτό, πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, ειδικότερα 
προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστεροι οι εθνικοί κατάλογοι 
ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
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προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or. fr

Τροπολογία 85
Timothy Kirkhope εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 
του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής 
φύσης αποδεικνύεται δυσχερής στις 
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί φραγής της 
πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης σε 
σελίδες του Διαδικτύου που έχουν 
χαρακτηριστεί ως περιέχουσες ή 
διαδίδουσες παιδοπορνογραφικό υλικό. 

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Πρέπει να αφαιρείται κάθε 
ιστοσελίδα η οποία περιέχει εικόνες 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και 
προέρχεται από κράτος μέλος της ΕΕ.
Εντούτοις, επειδή, παρά τις προσπάθειες 
αυτές, η αφαίρεση στην πηγή του 
περιεχομένου παιδοπορνογραφικής φύσης 
αποδεικνύεται δυσχερής στις περιπτώσεις 
που το αρχικό υλικό δεν εντοπίζεται εντός 
της ΕΕ, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
μηχανισμοί φραγής της πρόσβασης από το 
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Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες γραμμές 
για την φραγή της πρόσβασης σε τέτοιες 
σελίδες του Διαδικτύου. Με σκοπό την 
αφαίρεση του υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών αλλά και τη φραγή 
της πρόσβασης σε αυτό, πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, ειδικότερα 
προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστεροι οι εθνικοί κατάλογοι 
ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

έδαφος της Ένωσης σε σελίδες του 
Διαδικτύου που έχουν χαρακτηριστεί ως 
περιέχουσες ή διαδίδουσες 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Προς τον 
σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες γραμμές 
για την φραγή της πρόσβασης σε τέτοιες 
σελίδες του Διαδικτύου. Με σκοπό την 
αφαίρεση του υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών αλλά και τη φραγή 
της πρόσβασης σε αυτό, πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, ειδικότερα 
προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστεροι οι εθνικοί κατάλογοι 
ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or. en
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Τροπολογία 86
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Όλα τα πιθανά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με 
όλους τους κανόνες της ΕΕ περί 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Όλα τα πιθανά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να προστατεύονται δυνάμει της
απόφασης- πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις1 καθώς και σύμφωνα με την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
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ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και βάσει των 
αρχών που θεσπίζονται στην Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης 
Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του 
ατόμου από την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων, την οποία έχουν επικυρώσει 
όλα τα κράτη μέλη.
_____________
1 ΕΕ L 350, 30.12.2008, σελ. 60.
2 ΕΕ L 201, 31.7.2002, σελ. 37.

Or. en

Τροπολογία 88
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει 
σχετικά με τους κινδύνους και τις πιθανές 
αρνητικές πτυχές που συνδέονται με τη 
φραγή των ιστότοπων. Στην έρευνα αυτή 
πρέπει να γίνει αποτίμηση του κινδύνου 
διάβρωσης των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών 
και να ληφθεί υπόψη η επικρατούσα 
χρήση που γίνεται σε ολοκληρωτικές 
κοινωνίες για τη φραγή ιστοτόπων με 
σκοπό τον περιορισμό της ελευθερίας της 
έκφρασης.

Or. en

Τροπολογία 89
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και τηρεί τις αρχές 

(15) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και τηρεί τις αρχές 
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που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την απαγόρευση 
των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων 
και εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, 
τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα 
της ελευθερίας και της ασφάλειας, την 
ελεύθερη έκφραση και πληροφόρηση, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτης δίκης, και τις 
αρχές της νομιμότητας και της 
αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και 
ποινών. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία 
αποβλέπει στον πλήρη σεβασμό αυτών των 
δικαιωμάτων και πρέπει να εφαρμοστεί 
ανάλογα.

που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την απαγόρευση 
των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων 
και εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, 
τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα 
της ελευθερίας και της ασφάλειας, την 
ελεύθερη έκφραση και πληροφόρηση, την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτης δίκης, και τις αρχές της 
νομιμότητας και της αναλογικότητας 
αξιόποινων πράξεων και ποινών. 
Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποβλέπει 
στον πλήρη σεβασμό αυτών των 
δικαιωμάτων και πρέπει να εφαρμοστεί 
ανάλογα.

Or. en

Τροπολογία 90
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στη θέσπιση 
ελάχιστων κανόνων σχετικά με τον ορισμό 
των ποινικών αδικημάτων και των 
κυρώσεων στον τομέα της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών. Αποβλέπει επίσης 
στην καθιέρωση ορισμένων κοινών 
διατάξεων που θα ενισχύσουν την 
πρόληψη του εγκλήματος και την 
προστασία των θυμάτων.

Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στη θέσπιση 
ελάχιστων κανόνων σχετικά με τον ορισμό 
των ποινικών αδικημάτων και των 
κυρώσεων στον τομέα της σεξουαλικής
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών, καθώς και της 
παρουσίασης υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης ανηλίκων. Αποβλέπει επίσης 
στην καθιέρωση ορισμένων κοινών 
διατάξεων που θα ενισχύσουν την 
πρόληψη του εγκλήματος και την 
προστασία των θυμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 91
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) "παιδί": κάθε πρόσωπο κάτω των 18 
ετών,

(α) "παιδί": κάθε ανήλικος/πρόσωπο που 
δεν έχει φθάσει στη νόμιμη ηλικία της 
σεξουαλικής συναίνεσης βάσει του 
εθνικού δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 92
Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) "παιδική πορνογραφία": (β) "υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
ανηλίκων":
(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο. Η έγκρισή της θα 
καταστήσει αναγκαίες τις αντίστοιχες 
αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο).

Or. en

Τροπολογία 93
Ernst Strasser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) "παιδική πορνογραφία": (β) "παιδική πορνογραφία" ή "υλικό 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού":

Or. en
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Τροπολογία 94
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) "παιδική πορνογραφία": (β) "απεικονίσεις σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών":

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) "παιδική πορνογραφία": (β) "παιδική πορνογραφία" ή "υλικό 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού":

Or. en

Τροπολογία 96
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται 
πρόσωπο που εμφανίζεται ως παιδί να 
επιδίδεται σε πραγματική ή 

διαγράφεται
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προσομοιωμένη πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα, ή κάθε 
απεικόνιση, προς κυρίως σεξουαλικούς 
σκοπούς, των γεννητικών οργάνων άλλου 
προσώπου που εμφανίζεται ως παιδί, ή

Or. de

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται 
πρόσωπο που εμφανίζεται ως παιδί να 
επιδίδεται σε πραγματική ή 
προσομοιωμένη πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα, ή κάθε 
απεικόνιση, προς κυρίως σεξουαλικούς 
σκοπούς, των γεννητικών οργάνων άλλου 
προσώπου που εμφανίζεται ως παιδί, ή

(iii) κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται 
ένα παιδί ή η εικονική του αναπαράσταση
να επιδίδεται σε πραγματική ή 
προσομοιωμένη πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα, ή κάθε 
απεικόνιση, προς κυρίως σεξουαλικούς 
σκοπούς, των γεννητικών οργάνων άλλου 
παιδιού ή της εικονικής του 
αναπαράστασης, ή

Or. fr

Τροπολογία 98
Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ρεαλιστικές εικόνες παιδιού στις 
οποίες απεικονίζεται παιδί να επιδίδεται σε 
πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή 
ρεαλιστικές εικόνες των γεννητικών 
οργάνων παιδιού, ανεξάρτητα από την 
πραγματική ύπαρξη του παιδιού αυτού, 
προς κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς,

(iv) ρεαλιστικές εικόνες παιδιού στις 
οποίες απεικονίζεται να επιδίδεται σε 
πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή 
ρεαλιστικές εικόνες των γεννητικών 
οργάνων παιδιού, προς σεξουαλικούς 
κυρίως σκοπούς,

Or. en
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Τροπολογία 99
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ρεαλιστικές εικόνες παιδιού στις οποίες 
απεικονίζεται παιδί να επιδίδεται σε πράξη 
σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή 
ρεαλιστικές εικόνες των γεννητικών 
οργάνων παιδιού, ανεξάρτητα από την 
πραγματική ύπαρξη του παιδιού αυτού, 
προς κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς,

iv) ρεαλιστικές εικόνες παιδιού στις οποίες 
απεικονίζεται παιδί να επιδίδεται σε πράξη 
σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή 
ρεαλιστικές εικόνες των γεννητικών 
οργάνων παιδιού, ή της εικονικής του 
αναπαράστασης, προς κυρίως 
σεξουαλικούς σκοπούς,

Or. fr

Τροπολογία 100
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ρεαλιστικές εικόνες παιδιού στις 
οποίες απεικονίζεται παιδί να επιδίδεται σε 
πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή 
ρεαλιστικές εικόνες των γεννητικών 
οργάνων παιδιού, ανεξάρτητα από την 
πραγματική ύπαρξη του παιδιού αυτού, 
προς κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς,

(iv) ρεαλιστικές εικόνες παιδιού στις 
οποίες απεικονίζεται παιδί να συμμετέχει ή 
να επιδίδεται σε πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα ή ρεαλιστικές 
εικόνες των γεννητικών οργάνων παιδιού, 
ανεξάρτητα από την πραγματική ύπαρξη 
του παιδιού αυτού, προς κυρίως 
σεξουαλικούς σκοπούς,

Or. en

Τροπολογία 101
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ivα) η παιδική πορνογραφία συνιστά 
μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
ανηλίκου·
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Or. en

Τροπολογία 102
Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) "σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου 
σε ταξιδιωτικό και τουριστικό πλαίσιο": 
η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού από 
άτομο/άτομα που μεταβαίνουν από τον 
συνήθη τόπο διαμονής τους σε προορισμό 
στον οποίον έχουν σεξουαλική επαφή με 
ανηλίκους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός του "τουρίστα" σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), 1997 

Τροπολογία 103
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) "σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου 
σε ταξιδιωτικό και τουριστικό πλαίσιο": 
η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού από 
άτομο/άτομα που μεταβαίνουν από τον 
συνήθη τόπο διαμονής τους σε προορισμό 
στον οποίον έχουν σεξουαλική επαφή με 
ανηλίκους·

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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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.

Τροπολογία 104
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) "σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου 
σε ταξιδιωτικό και τουριστικό πλαίσιο": 
η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού από 
άτομο/άτομα που μεταβαίνουν από τον 
συνήθη τόπο διαμονής τους σε προορισμό 
στον οποίον έχουν σεξουαλική επαφή με 
ανηλίκους·

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να
τιμωρούνται οι εκ προθέσεως τελούμενες 
πράξεις που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 έως 5.

1. Δεδομένου ότι τα συστήματα ποινικού 
δικαίου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της έννομης τάξης κάθε κράτους μέλους, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα 
μέτρα προκειμένου οι ακόλουθες εκ 
προθέσεως τελούμενες πράξεις να 
χαρακτηρίζονται στη νομοθεσία ως 
ποινικά αδικήματα και να καθορίζονται 
οι αντίστοιχες ποινές, σύμφωνα με το 
σύστημα επιβολής των ποινών των 
κρατών μελών που αντικατοπτρίζουν τη 
βαρύτητα της πράξης.

Or. de

Τροπολογία 106
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εξαναγκασμός, προς σεξουαλικούς 
σκοπούς, παιδιού που δεν έχει φθάσει την 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει μάρτυρας 
σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικών 
πράξεων, ακόμα και αν δεν συμμετέχει σε 
αυτές, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

2. Ο εξαναγκασμός, προς σεξουαλικούς 
σκοπούς, προσώπου που δεν έχει φθάσει 
την σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει 
μάρτυρας σεξουαλικής κακοποίησης ή 
σεξουαλικών πράξεων, ακόμα και αν δεν 
συμμετέχει σε αυτές, αποτελεί πράξη κατά 
την έννοια της παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εξαναγκασμός, προς σεξουαλικούς 
σκοπούς, παιδιού που δεν έχει φθάσει την 

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
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σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει μάρτυρας 
σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικών 
πράξεων, ακόμα και αν δεν συμμετέχει σε 
αυτές, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης 
να γίνει μάρτυρας σεξουαλικής 
κακοποίησης ή σεξουαλικών πράξεων, 
ακόμα και αν δεν συμμετέχει σε αυτές, 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία έτη.

Or. en

Τροπολογία 108
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εξαναγκασμός, προς σεξουαλικούς 
σκοπούς, παιδιού που δεν έχει φθάσει την 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει μάρτυρας 
σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικών 
πράξεων, ακόμα και αν δεν συμμετέχει σε 
αυτές, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

2. Ο εξαναγκασμός, προς σεξουαλικούς 
σκοπούς, παιδιού που δεν έχει φθάσει την 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει μάρτυρας 
σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικών 
πράξεων, ακόμα και αν δεν συμμετέχει σε 
αυτές, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Or. it

Τροπολογία 109
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η σεξουαλική πράξη με παιδί που δεν 
έχει φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

3. Η σεξουαλική πράξη με πρόσωπο που 
δεν έχει φθάσει την σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης αποτελεί πράξη κατά την 
έννοια της παραγράφου 1.
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Or. de

Τροπολογία 110
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η σεξουαλική πράξη με παιδί που δεν 
έχει φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

3. Η σεξουαλική πράξη με παιδί που δεν 
έχει φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη και 
αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Or. it

Τροπολογία 111
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η σεξουαλική πράξη με παιδί, όταν: 4. Η σεξουαλική πράξη με άτομο κάτω 
των 18 ετών, όταν:

(i) γίνεται κατάχρηση αναγνωρισμένης 
θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής 
επάνω στο παιδί, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη, ή

(i) γίνεται κατάχρηση αναγνωρισμένης 
θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής 
στο εν λόγω πρόσωπο, ή

(ii) γίνεται κατάχρηση μιας ιδιαίτερα 
ευάλωτης κατάστασης του παιδιού, κυρίως 
λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας 
ή κατάστασης εξάρτησης, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη, ή

(ii) γίνεται κατάχρηση μιας ιδιαίτερα 
ευάλωτης κατάστασης του προσώπου, 
κυρίως λόγω διανοητικής ή σωματικής 
αναπηρίας ή κατάστασης εξάρτησης, ή

(iii) γίνεται χρήση εξαναγκασμού, βίας ή
απειλής, τιμωρείται με στερητική της 

(iii) γίνεται χρήση εξαναγκασμού, βίας ή 
απειλής,
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ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα 
έτη.

αποτελεί πράξη κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 112
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – σημείο iii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) γίνεται χρήση εξαναγκασμού, βίας ή 
απειλής, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη.

(iii) γίνεται χρήση εξαναγκασμού, βίας ή 
απειλής, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Or. it

Τροπολογία 113
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εξαναγκασμός παιδιών σε 
σεξουαλική πράξη με τρίτο πρόσωπο 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη.

5. Ο εξαναγκασμός προσώπου κάτω των 
18 ετών σε σεξουαλική πράξη με τρίτο 
πρόσωπο αποτελεί πράξη κατά την έννοια 
της παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 114
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εξαναγκασμός παιδιών σε σεξουαλική 
πράξη με τρίτο πρόσωπο τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δέκα έτη.

5. Ο εξαναγκασμός παιδιών σε σεξουαλική 
πράξη με τρίτο πρόσωπο τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δέκα έτη και αποκλεισμό από 
τα επαγγέλματα που συνεπάγονται 
οποιαδήποτε μορφή επαφής με τα παιδιά.

Or. it

Τροπολογία 115
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εξαναγκασμός παιδιών σε σεξουαλική 
πράξη με τρίτο πρόσωπο τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δέκα έτη.

5. Ο εξαναγκασμός παιδιών με τη χρήση 
βίας ή απειλών σε σεξουαλική πράξη με 
τρίτο πρόσωπο τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη.

Or. en

Τροπολογία 116
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι εκ προθέσεως τελούμενες
πράξεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 11.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι πράξεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 έως 11.

Or. en
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Τροπολογία 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να 
τιμωρούνται οι εκ προθέσεως τελούμενες 
πράξεις που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 έως 11.

1. Δεδομένου τα συστήματα ποινικού 
δικαίου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της έννομης τάξης κάθε κράτους μέλους, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα 
μέτρα προκειμένου οι ακόλουθες εκ 
προθέσεως τελούμενες πράξεις να 
χαρακτηρίζονται στη νομοθεσία ως 
ποινικά αδικήματα και να καθορίζονται 
οι αντίστοιχες ποινές, σύμφωνα με το 
σύστημα επιβολής των ποινών των 
κρατών μελών, που αντικατοπτρίζουν τη 
βαρύτητα της πράξης.

Or. de

Τροπολογία 118
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι πράξεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 έως 11.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι πράξεις με στόχο τη 
χειραγώγηση του παιδιού για να 
συμμετάσχει στα κακουργήματα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 11.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

2. Ο εξαναγκασμός του παιδιού για 
συμμετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις 
ή η στρατολόγησή του προκειμένου να 
συμμετάσχει σε αυτές όπως και η 
αποκόμιση κέρδους από παιδί ή η 
εκμετάλλευσή του με άλλους τρόπους 
προς το σκοπό αυτό τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη εάν το παιδί δεν 
έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής 
συναίνεσης ή σε τουλάχιστον δύο έτη εάν 
το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 120
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

2. Ο εξαναγκασμός προσώπου κάτω των 
18 ετών σε συμμετοχή σε πορνογραφικές 
παραστάσεις αποτελεί πράξη κατά την 
έννοια της παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 121
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις συνιστά 
κακοποίηση ανηλίκου και τιμωρείται ως 
εκ τούτου με τη στερητική της ελευθερίας 
ποινή που προβλέπει το κράτος μέλος.
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Or. en

Τροπολογία 122
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη και αποκλεισμό από 
τα επαγγέλματα που συνεπάγονται 
οποιαδήποτε μορφή επαφής με τα παιδιά.

Or. itΑιτιολόγηση

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών πρέπει να τιμωρείται με υψηλότερου 
επιπέδου ποινές και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 123
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη και τη δέουσα 
χρηματική ποινή.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο 
της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο 
έτη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 125
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού
που συμμετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση 
προσώπου κάτω των 18 ετών που 
συμμετέχει σε πορνογραφικές παραστάσεις 
αποτελεί πράξη κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 126
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

3. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις συνιστά 
κακοποίηση ανηλίκου και τιμωρείται ως 
εκ τούτου με τη στερητική της ελευθερίας 
ποινή που προβλέπει το κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 127
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Or. itΑιτιολόγηση

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών πρέπει να τιμωρείται με υψηλότερου 
επιπέδου ποινές και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 128
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

3. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη και τη δέουσα 
χρηματική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 129
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν παιδιά τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

4. Η παρακολούθηση πορνογραφικών 
παραστάσεων στα οποία συμμετέχουν 
παιδιά συνιστά κακοποίηση ανηλίκου και
τιμωρείται ως εκ τούτου με τη στερητική 
της ελευθερίας ποινή που προβλέπει το 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 130
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν παιδιά τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν πρόσωπα κάτω των 18 ετών 
αποτελεί πράξη κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

Or. de

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν παιδιά τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στις οποίες 
συμμετέχει παιδί τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη 
εάν το παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία 
της σεξουαλικής συναίνεσης ή σε 
τουλάχιστον ένα έτος εάν το παιδί έχει 
υπερβεί την ηλικία αυτή.

Or. en
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Τροπολογία 132
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν παιδιά τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν παιδιά τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη και αποκλεισμό από 
τα επαγγέλματα που συνεπάγονται 
οποιαδήποτε μορφή επαφής με τα παιδιά.

Or. itΑιτιολόγηση

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών πρέπει να τιμωρείται με υψηλότερου 
επιπέδου ποινές και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 133
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν παιδιά τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν παιδιά τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη και τη δέουσα 
χρηματική ποινή.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η στρατολόγηση παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 135
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η στρατολόγηση παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη.

5. Η στρατολόγηση παιδιού για συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις συνιστά 
κακοποίηση ανηλίκου και τιμωρείται ως 
εκ τούτου με τη στερητική της ελευθερίας 
ποινή που προβλέπει το κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 136
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η στρατολόγηση παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη.

5. Η στρατολόγηση προσώπου σε 
συμμετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις 
αποτελεί πράξη κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 137
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η στρατολόγηση παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη.

5. Η στρατολόγηση παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη και αποκλεισμό 
από τα επαγγέλματα που συνεπάγονται 
οποιαδήποτε μορφή επαφής με τα παιδιά.

Or. it

Τροπολογία 138
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η στρατολόγηση παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη.

5. Η στρατολόγηση παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη και τη δέουσα 
χρηματική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 139
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

6. Εξαναγκασμός προσώπου κάτω των 18 
ετών σε σεξουαλικές πράξεις ή η 
εκμετάλλευση του γεγονότος αυτού, με 
την προσφορά ή την υπόσχεση χρημάτων, 
άλλων ανταλλαγμάτων ή ανταποδόσεων, 
ισοδυναμεί με τελούμενη πράξη υπό την 
έννοια της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως 
του αν τα χρήματα, η υπόσχεση ή η 
ανταπόδοση δίνεται σε αυτό των κάτω 
των 18 ετών πρόσωπο ή σε τρίτο.
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Or. de

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

6. Ο εξαναγκασμός του παιδιού για 
συμμετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις 
ή η στρατολόγησή του προκειμένου να 
συμμετάσχει σε αυτές όπως και η 
αποκόμιση κέρδους από παιδί ή η 
εκμετάλλευσή του με άλλους τρόπους 
προς το σκοπό αυτό τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη εάν το παιδί δεν 
έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής 
συναίνεσης ή σε τουλάχιστον πέντε έτη 
εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 141
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία συνιστά κακοποίηση ανηλίκου 
και τιμωρείται ως εκ τούτου με τη
στερητική της ελευθερίας ποινή που 
προβλέπει το κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 142
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Or. itΑιτιολόγηση

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών πρέπει να τιμωρείται με υψηλότερου 
επιπέδου ποινές και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 143
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη και τη δέουσα 
χρηματική ποινή.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 

Διαγράφεται
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ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

Or. en

Τροπολογία 145
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 146
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
συνιστά κακοποίηση ανηλίκου και
τιμωρείται ως εκ τούτου με τη στερητική 
της ελευθερίας ποινή που προβλέπει το 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 147
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
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συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη και 
αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Or. itΑιτιολόγηση

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών πρέπει να τιμωρείται με υψηλότερου 
επιπέδου ποινές και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 148
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη και τη 
δέουσα χρηματική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 149
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη.

8. Η σεξουαλική πράξη με πρόσωπο κάτω 
των 18 ετών και η αντ' αυτού προσφορά 
ή υπόσχεση χρημάτων, άλλων 
ανταλλαγμάτων ή ανταποδόσεων, 
ισοδυναμεί με τελούμενη πράξη υπό την 
έννοια της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως 
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του αν τα χρήματα, η υπόσχεση ή η 
ανταπόδοση δίνεται σε αυτό των κάτω 
των 18 ετών πρόσωπο ή σε τρίτο.

Or. de

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

8. Η τέλεση σεξουαλικών πράξεων με 
παιδί, εάν πραγματοποιείται μέσω παιδικής 
πορνείας, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη
εάν το παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία 
της σεξουαλικής συναίνεσης και σε 
τουλάχιστον δύο έτη εάν το παιδί έχει 
υπερβεί την ηλικία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 151
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη 
και τη δέουσα χρηματική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 152
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Or. itΑιτιολόγηση

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών πρέπει να τιμωρείται με υψηλότερου 
επιπέδου ποινές και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 153
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

8. Η σεξουαλική πράξη ή η συμφωνία για 
διάπραξη σεξουαλικής πράξης με παιδί 
μέσω παιδικής πορνείας, ανεξαρτήτως του 
εάν διεπράχθη, τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον έξι έτη.

Or. en

Τροπολογία 154
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας συνιστά κακοποίηση 
ανηλίκου και τιμωρείται ως εκ τούτου με 
τη στερητική της ελευθερίας ποινή που 
προβλέπει το κράτος μέλος.
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Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη.

9. Η χρήση εξαναγκασμού ή βίας
προκειμένου να συμμετάσχει παιδί σε 
πορνογραφικές παραστάσεις ή η χρήση 
απειλής απέναντί του σκοπό προς το αυτό
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη εάν το 
παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία της 
σεξουαλικής συναίνεσης ή σε τουλάχιστον 
πέντε έτη εάν το παιδί έχει υπερβεί την 
ηλικία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 156
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη.

9. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις συνιστά 
κακοποίηση ανηλίκου και τιμωρείται ως 
εκ τούτου με τη στερητική της ελευθερίας 
ποινή που προβλέπει το κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 157
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 9 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη.

9. Ο εξαναγκασμός προσώπου κάτω των 
18 ετών σε συμμετοχή σε πορνογραφικές 
παραστάσεις αποτελεί πράξη κατά την 
έννοια της παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 158
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη.

9. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη και τη δέουσα 
χρηματική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 159
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη.

9. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη και αποκλεισμό 
από τα επαγγέλματα που συνεπάγονται 
οποιαδήποτε μορφή επαφής με τα παιδιά.

Or. it
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Τροπολογία 160
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η στρατολόγηση παιδιού με σκοπό 
την παιδική πορνεία τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 161
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η στρατολόγηση παιδιού με σκοπό 
την παιδική πορνεία τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη.

10. Η παρακίνηση ή ο εξαναγκασμός 
προσώπου κάτω των 18 ετών σε 
σεξουαλικές πράξεις και η αντ' αυτού 
προσφορά ή υπόσχεση χρημάτων, άλλων 
ανταλλαγμάτων ή ανταποδόσεων, 
ισοδυναμεί με τελούμενη πράξη υπό την 
έννοια της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως 
του αν τα χρήματα, η υπόσχεση ή η 
ανταπόδοση δίνεται σε αυτό των κάτω 
των 18 ετών πρόσωπο ή σε τρίτο.

Or. de

Τροπολογία 162
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η στρατολόγηση παιδιού με σκοπό την 
παιδική πορνεία τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 

10. Η στρατολόγηση παιδιού με σκοπό την 
παιδική πορνεία συνιστά κακοποίηση 
ανηλίκου και τιμωρείται ως εκ τούτου με 
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οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ 
έτη.

τη στερητική της ελευθερίας ποινή που 
προβλέπει το κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 163
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η στρατολόγηση παιδιού με σκοπό την 
παιδική πορνεία τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ 
έτη.

10. Η στρατολόγηση παιδιού με σκοπό την 
παιδική πορνεία τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Or. it

Τροπολογία 164
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η στρατολόγηση παιδιού με σκοπό την 
παιδική πορνεία τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ 
έτη.

10. Η στρατολόγηση παιδιού με σκοπό την 
παιδική πορνεία τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη 
και τη δέουσα χρηματική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 165
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική διαγράφεται
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πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα 
έτη.

Or. de

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη.

11. Η χρήση εξαναγκασμού ή βίας
προκειμένου να συμμετάσχει το παιδί σε 
παιδική πορνεία ή η χρήση απειλής 
απέναντί του προς το σκοπό αυτό
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη εάν το 
παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία της 
σεξουαλικής συναίνεσης και σε 
τουλάχιστον πέντε έτη εάν το παιδί έχει 
υπερβεί την ηλικία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 167
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα 
έτη.

11. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία συνιστά κακοποίηση ανηλίκου 
και τιμωρείται ως εκ τούτου με τη
στερητική της ελευθερίας ποινή που 
προβλέπει το κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 168
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη.

11. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Or. it

Τροπολογία 169
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη.

11. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη 
και τη δέουσα χρηματική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 170
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αδικήματα παιδικής πορνογραφίας Αδικήματα απεικόνισης σεξουαλικών 
πράξεων με πρόσωπα κάτω των 18 ετών

Or. de
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Τροπολογία 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να
τιμωρούνται οι εκ προθέσεως τελούμενες 
πράξεις που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 έως 5.

1. Δεδομένου ότι τα συστήματα ποινικού 
δικαίου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της έννομης τάξης κάθε κράτους μέλους, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα 
μέτρα προκειμένου οι ακόλουθες εκ 
προθέσεως τελούμενες πράξεις να 
χαρακτηρίζονται στη νομοθεσία ως 
ποινικά αδικήματα και να καθορίζονται 
οι αντίστοιχες ποινές, σύμφωνα με το 
σύστημα επιβολής των ποινών των 
κρατών μελών, που αντικατοπτρίζουν τη 
βαρύτητα της πράξης.

Or. de

Τροπολογία 172
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απόκτηση ή κατοχή 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος.

2. Η απόκτηση ή κατοχή υλικού που 
απεικονίζει σεξουαλικές πράξεις με 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών 
αποτελεί πράξη κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 173
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απόκτηση ή κατοχή 2. Η απόκτηση ή κατοχή 
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παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος.

παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
τη στερητική της ελευθερίας ποινή που 
προβλέπει το κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 174
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απόκτηση ή κατοχή 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος.

2. Η απόκτηση ή κατοχή 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος και τη δέουσα 
χρηματική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 175
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε 
παιδική πορνογραφία μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα έτος.

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε 
παιδική πορνογραφία, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος.

Or. en

Τροπολογία 176
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 



AM\854749EL.doc 83/173 PE456.647v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε 
παιδική πορνογραφία μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο 
της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα 
έτος.

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε 
απεικονίσεις σεξουαλικών πράξεων με 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών 
μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών 
και επικοινωνιών, αποτελεί πράξη κατά 
την έννοια της παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 177
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε 
παιδική πορνογραφία μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα 
έτος.

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε 
παιδική πορνογραφία μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιμωρείται με τη στερητική 
της ελευθερίας ποινή που προβλέπει το 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 178
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε 
παιδική πορνογραφία μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα έτος.

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε 
παιδική πορνογραφία μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα έτος 
και τη δέουσα χρηματική ποινή.

Or. en
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Τροπολογία 179
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε 
παιδική πορνογραφία μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα έτος.

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε 
παιδική πορνογραφία μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα έτος.
Οιαδήποτε σκόπιμη πράξη θέασης 
παιδικής πορνογραφίας θεωρείται 
παράνομη ασχέτως εάν το προς θέαση 
υλικό αποθηκεύτηκε ή όχι στον 
υπολογιστή του παραβάτη. Εάν ο 
παραβάτης παρακολουθεί εκ προθέσεως 
υλικό παιδικής πορνογραφίας, ασχέτως 
εάν το εικονογραφημένο υλικό 
αποθηκεύτηκε ή όχι στον υπολογιστή του, 
κρίνεται ένοχος επαναλαμβανόμενης 
θυματοποίησης του παιδιού που 
απεικονίζεται στο υλικό αυτό. Επιπλέον, 
ενέχεται ο κίνδυνος να αυξηθεί το 
σεξουαλικό ενδιαφέρον του δράστη σε 
ό,τι αφορά τα παιδιά.

Or. lt

Τροπολογία 180
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διανομή, διάδοση ή μετάδοση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

4. Η διανομή, διάδοση ή μετάδοση 
απεικονίσεων σεξουαλικών πράξεων με 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών 
αποτελεί πράξη κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

Or. de
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Τροπολογία 181
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διανομή, διάδοση ή μετάδοση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

4. Η διανομή, διάδοση ή μετάδοση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
τη στερητική της ελευθερίας ποινή που 
προβλέπει το κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 182
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διανομή, διάδοση ή μετάδοση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

4. Η διανομή, διάδοση ή μετάδοση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή και τη 
δέουσα χρηματική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 183
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η προσφορά ή με άλλο τρόπο διάθεση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

5. Η προσφορά ή με άλλο τρόπο διάθεση 
απεικονίσεων σεξουαλικών πράξεων με 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών 
αποτελεί πράξη κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

Or. de
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Τροπολογία 184
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η προσφορά ή με άλλο τρόπο διάθεση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

5. Η προσφορά ή με άλλο τρόπο διάθεση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
τη στερητική της ελευθερίας ποινή που 
προβλέπει το κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 185
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η προσφορά ή με άλλο τρόπο διάθεση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

5. Η προσφορά ή με άλλο τρόπο διάθεση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη και τη δέουσα 
χρηματική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 186
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η παραγωγή παιδοπορνογραφικού 
υλικού τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

6. Η παραγωγή απεικονίσεων 
σεξουαλικών πράξεων με πρόσωπα 
ηλικίας κάτω των 18 ετών αποτελεί 
πράξη κατά την έννοια της παραγράφου 
1.

Or. de
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Τροπολογία 187
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η παραγωγή παιδοπορνογραφικού 
υλικού τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

6. Η παραγωγή παιδοπορνογραφικού 
υλικού τιμωρείται με τη στερητική της 
ελευθερίας ποινή που προβλέπει το 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 188
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η παραγωγή παιδοπορνογραφικού 
υλικού τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

6. Η παραγωγή παιδοπορνογραφικού 
υλικού τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη 
και τη δέουσα χρηματική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 189
Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Εξαρτάται από τη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών το κατά 
πόσον το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις παιδικής πορνογραφίας που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) 
σημείο (iii), όταν το πρόσωπο που 
εμφανιζόταν ως παιδί ήταν στην 
πραγματικότητα ηλικίας 18 ετών ή άνω 
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κατά τη στιγμή της απεικόνισης.

Or. en

Τροπολογία 190
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις:
Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ 
μέρους ενηλίκου να συναντήσει παιδί που 
δεν έχει φθάσει την σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός 
εκ των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

Or. de

Τροπολογία 191
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις και ότι το τελούμενο 
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τελούμενες πράξεις: ποινικό αδίκημα τιμωρείται σύμφωνα με 
το σύστημα επιβολής των ποινών των 
κρατών μελών με ποινή ανάλογη με τη 
βαρύτητα της πράξης.

Or. de

Τροπολογία 192
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
πράξεις με σκοπό τη χειραγώγηση του 
παιδιού για τις ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις τιμωρούνται:

Or. en

Τροπολογία 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ 
μέρους ενηλίκου να συναντήσει παιδί που 
δεν έχει φθάσει την σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

Ο επηρεασμός, εκ μέρους ενηλίκου 
παιδιού που δεν έχει φθάσει την σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης, μέσω γραπτού ή 
προφορικού λόγου ή με την επίδειξη 
πορνογραφικού υλικού με σκοπό τη 
διάπραξη ενός εκ των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, άρθρο 4 
παράγραφος 2 και άρθρο 5 παράγραφος 6, 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

Or. en
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Τροπολογία 194
Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ μέρους 
ενηλίκου να συναντήσει παιδί που δεν έχει 
φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

Στην περίπτωση που ενήλικας προσελκύει 
παιδί που δεν έχει φθάσει την σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης μεταξύ άλλων και μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, με σκοπό τη διάπραξη ενός 
εκ των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

Or. en

Τροπολογία 195
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ μέρους 
ενηλίκου να συναντήσει παιδί που δεν έχει 
φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

Πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ μέρους 
ενηλίκου να συναντήσει πρόσωπο που δεν 
έχει φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση.
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Or. de

Τροπολογία 196
Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ μέρους 
ενηλίκου να συναντήσει παιδί που δεν έχει 
φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

Η πρόταση με οποιοδήποτε μέσον, 
περιλαμβανομένης της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ μέρους 
ενηλίκου να συναντήσει ή να παροτρύνει 
με άλλον τρόπο παιδί, με σκοπό τη 
διάπραξη ενός εκ των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 
και άρθρο 5 παράγραφος 6, όταν η 
πρόταση αυτή ακολουθείται από πράξεις 
που οδηγούν σε μια τέτοια συνάντηση ή 
επαφή, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

Or. en

Τροπολογία 197
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ 
μέρους ενηλίκου να συναντήσει παιδί που 
δεν έχει φθάσει την σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 

Η πρόταση εκ μέρους ενηλίκου να 
συναντήσει παιδί που δεν έχει φθάσει την 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης, με σκοπό τη 
διάπραξη ενός εκ των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 
και άρθρο 5 παράγραφος 6, όταν η 
πρόταση αυτή ακολουθείται από πράξεις 
που οδηγούν σε μια τέτοια συνάντηση, 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.
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τουλάχιστον δύο έτη.

Or. en

Τροπολογία 198
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ 
μέρους ενηλίκου να συναντήσει παιδί που 
δεν έχει φθάσει την σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

Η πρόταση εκ μέρους ενηλίκου να 
συναντήσει παιδί που δεν έχει φθάσει την 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης, με σκοπό τη 
διάπραξη ενός εκ των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 
και άρθρο 5 παράγραφος 6, όταν η 
πρόταση αυτή ακολουθείται από πράξεις 
που οδηγούν σε μια τέτοια συνάντηση, 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι συναναστροφές των παιδιών αποτελούν δραστηριότητα που δεν περιορίζεται 
στο διαδίκτυο, πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις "μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών".

Τροπολογία 199
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ μέρους 
ενηλίκου να συναντήσει παιδί που δεν έχει 
φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ μέρους 
ενηλίκου να συναντήσει παιδί που δεν έχει 
φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
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νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με τη
στερητική της ελευθερίας ποινή που 
προβλέπει το κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 200
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ μέρους 
ενηλίκου να συναντήσει παιδί που δεν έχει 
φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ μέρους 
ενηλίκου να συναντήσει παιδί που δεν έχει 
φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη και τη δέουσα 
χρηματική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 201
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ποινικοποίηση των συναναστροφών με 
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βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης είναι 
απαραίτητη κατά τρόπον ώστε η 
αστυνομία να είναι σε θέση να εμποδίζει 
επικείμενη συνάντηση μεταξύ παιδιού και 
δράστη αντί να περιμένει μέχρις ότου 
λάβουν χώρα τα πραγματικά περιστατικά 
βίας.

Or. lt

Τροπολογία 202
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρείται η ηθική αυτουργία, η 
υποβοήθηση και η συνεργία στη διάπραξη 
αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 3 
έως 6.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η 
ηθική αυτουργία, η υποβοήθηση και η 
συνεργία στη διάπραξη αδικήματος που 
αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 
χαρακτηρίζονται αξιόποινες πράξεις και 
ότι, σύμφωνα με τα συστήματα επιβολής 
των ποινών τους, προβλέπονται ποινές 
που αντιστοιχούν στη βαρύτητα της 
πράξης.

Or. de

Τροπολογία 203
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρείται κάθε απόπειρα για τη διάπραξη 
αδικήματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 3 έως 5 και παράγραφος 2 
όσον αφορά την μαρτυρία σε σεξουαλική 
κακοποίηση, το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 
3 και παράγραφοι 5 έως 11, και άρθρο 5 
παράγραφος 2 και παράγραφοι 4 έως 6.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
κάθε απόπειρα για τη διάπραξη 
αδικήματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 3 έως 5 και παράγραφος 2 
όσον αφορά την μαρτυρία σε σεξουαλική 
κακοποίηση, το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 
3 και παράγραφοι 5 έως 11, και άρθρο 5 
παράγραφος 2 και παράγραφοι 4 έως 6 
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χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα και ότι 
σύμφωνα με τα συστήματα επιβολής των 
ποινών τους, προβλέπονται ποινές που 
αντιστοιχούν στη βαρύτητα της πράξης.

Or. de

Τροπολογία 204
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις:

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν ή 
απαγορέψουν τις ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις και να 
χαρακτηρίζονται αξιόποινες πράξεις και, 
σύμφωνα με τα συστήματα επιβολής των 
ποινών τους, προβλέπονται ποινές που 
αντιστοιχούν στη βαρύτητα της πράξης:

Or. de

Τροπολογία 205
Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η διοργάνωση ταξιδίων με σκοπό τη 
διάπραξη αδικήματος που αναφέρεται στα 
άρθρα 3 έως 6.

(β) η διοργάνωση ταξιδίων και/ή άλλων 
υπηρεσιών με σκοπό τη διάπραξη 
αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 3 
έως 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με τη διοργάνωση σεξουαλικού τουρισμού με παιδιά, πρέπει να υπενθυμισθεί ότι 
στους παράγοντες που διευκολύνουν τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών, 
περολαμβάνεται όχι μόνον ο διοργανωτής των ταξιδιών (ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία) 
αλλά και διάφοροι μεσάζοντες που παρέχουν άλλου είδους υπηρεσίες (όπως ξενοδοχεία, 
ξενώνες, περιηγήσεις με οδηγό, μεταφραστικές υπηρεσίες κλπ).
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Τροπολογία 206
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η διοργάνωση ταξιδίων με σκοπό τη 
διάπραξη αδικήματος που αναφέρεται στα 
άρθρα 3 έως 6.

(β) η διοργάνωση ταξιδίων και/ή άλλων 
υπηρεσιών με σκοπό τη διάπραξη 
αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 3 
έως 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με τη διοργάνωση σεξουαλικού τουρισμού με παιδιά, πρέπει να υπενθυμισθεί ότι 
στους παράγοντες που διευκολύνουν τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών, 
περολαμβάνεται όχι μόνον ο διοργανωτής των ταξιδιών (ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία) 
αλλά και διάφοροι μεσάζοντες που παρέχουν άλλου είδους υπηρεσίες (όπως ξενοδοχεία, 
ξενώνες, περιηγήσεις με οδηγό, μεταφραστικές υπηρεσίες κλπ).

Τροπολογία 207
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η διοργάνωση ταξιδίων με σκοπό τη 
διάπραξη αδικήματος που αναφέρεται στα 
άρθρα 3 έως 6.

(β) η διοργάνωση ταξιδίων και/ή άλλων 
υπηρεσιών με σκοπό τη διάπραξη 
αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 3 
έως 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με τη διοργάνωση σεξουαλικού τουρισμού με παιδιά, πρέπει να υπενθυμισθεί ότι 
στους παράγοντες που διευκολύνουν τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών, 
περολαμβάνεται όχι μόνον ο διοργανωτής των ταξιδιών (ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία) 
αλλά και διάφοροι μεσάζοντες που παρέχουν άλλου είδους υπηρεσίες (όπως ξενοδοχεία, 
ξενώνες, περιηγήσεις με οδηγό, μεταφραστικές υπηρεσίες κλπ).
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Τροπολογία 208
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) οι πράξεις σε συνάρτηση με ταξίδι 
που σκοπόν έχει τη σεξουαλική 
συνεύρεση με παιδί που οδηγεί σε 
συνάντηση ανεξαρτήτως του εάν έλαβε 
τελικά χώρα σεξουαλική κακοποίηση και 
εκμετάλλευση του παιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τιμωρία της πρόθεσης διάπραξης αδικημάτων σε σχέση με τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
παιδιού στο πλαίσιο των ταξιδίων και του τουρισμού, χρησιμεύει στην ενίσχυση των 
προληπτικών μέτρων και αποτρέπει τους παραβάτες από του να ταξιδέψουν και να 
πραγματοποιήσουν τις δόλιες προθέσεις τους.

Τροπολογία 209
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) οι πράξεις σε συνάρτηση με ταξίδι 
που σκοπόν έχει τη σεξουαλική 
συνεύρεση με παιδί που οδηγεί σε 
συνάντηση ανεξαρτήτως του εάν έλαβε 
τελικά χώρα σεξουαλική κακοποίηση και 
εκμετάλλευση του παιδιού.

Or. en

Τροπολογία 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 
όσον αφορά την παρουσία ως μάρτυρα σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες και 
παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφοι 
2 και 4, και του άρθρου 5 δεν διέπουν
συναινετικές σεξουαλικές δραστηριότητες 
μεταξύ παιδιών ή σεξουαλικές 
δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν 
άτομα συναφούς ηλικίας και βαθμού 
ψυχολογικής και φυσικής ανάπτυξης και 
ωριμότητας, εφόσον οι εν λόγω πράξεις 
δεν συνεπάγονται κακοποίηση.

Με τη διακριτική ευχέρεια των 
δικαστηρίων και κατά περίπτωση και 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την 
εφαρμογή του νόμου σχετικά με την 
ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, οι
διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 
όσον αφορά την παρουσία ως μάρτυρα σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες και 
παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφοι 
2 και 4, και του άρθρου 5 είναι δυνατόν να 
αρθούν για τις συναινετικές σεξουαλικές 
δραστηριότητες μεταξύ παιδιών ή 
σεξουαλικές δραστηριότητες στις οποίες 
συμμετέχουν άτομα συναφούς ηλικίας και 
βαθμού ψυχολογικής και φυσικής 
ανάπτυξης και ωριμότητας, εφόσον οι εν 
λόγω πράξεις δεν συνεπάγονται 
κακοποίηση, περιλαμβανομένων εκείνων 
που προσδιορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 4 
και 5.

Or. en

Τροπολογία 211
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 
όσον αφορά την παρουσία ως μάρτυρα σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες και 
παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφοι 
2 και 4, και του άρθρου 5 δεν διέπουν 
συναινετικές σεξουαλικές δραστηριότητες 
μεταξύ παιδιών ή σεξουαλικές 
δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν 
άτομα συναφούς ηλικίας και βαθμού 
ψυχολογικής και φυσικής ανάπτυξης και 
ωριμότητας, εφόσον οι εν λόγω πράξεις 
δεν συνεπάγονται κακοποίηση.

Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 
όσον αφορά την παρουσία ως μάρτυρα σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες και 
παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφοι 
2 και 4, και του άρθρου 5 δεν διέπουν 
συναινετικές σεξουαλικές δραστηριότητες 
μεταξύ παιδιών ή σεξουαλικές 
δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν 
άτομα συναφούς ηλικίας και βαθμού 
ψυχολογικής και φυσικής ανάπτυξης και 
ωριμότητας, εφόσον οι εν λόγω πράξεις 
δεν συνεπάγονται κακοποίηση, 
εκμετάλλευση, εξαναγκασμό, χρήση βίας 
ή απειλές.
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Or. en

Τροπολογία 212
Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στην 
περίπτωση που τα αδικήματα βάσει των 
άρθρων 3-5 έχουν διαπραχθεί από παιδί, 
θα υπόκεινται σε προσήκοντα 
εναλλακτικά μέτρα προσαρμοσμένα σε 
συγκεκριμένες αναμορφωτικές ανάγκες 
βάσει του εθνικού δικαίου, λαμβάνοντας 
δεόντος υπόψη την ηλικία του δράστη, 
την ανάγκη αποφυγής της 
ποινικοποίησης και το στόχο της 
επαν΄΄ενταξης του παιδιού στην κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 213
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) το παιδί δεν έχει φθάσει την κατά νόμο 
ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης,

(a) το παιδί δεν έχει φθάσει την κατά νόμο 
ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης, ή 
υπάρχουν ενδείξεις καθυστέρησης στη 
σωματική και ψυχολογική του ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος παιδιού β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος παιδιού 
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ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης, κυρίως 
λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας 
ή κατάστασης εξάρτησης,

ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης, κυρίως 
λόγω διανοητικής ή σωματικής 
αναπηρίας ή κατάστασης εξάρτησης ή 
πρόσκαιρης μεταβολής της ψυχοφυσικής 
του αντίληψης λόγω χρήσεως 
ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή άλλων 
ανεγνωρισμένων εξαρτησιογόνων ουσιών 

Or. it

Τροπολογία 215
Mariya Nedelcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το αδίκημα διεπράχθη από μέλος της 
οικογένειας, από πρόσωπο που 
συγκατοικεί με το παιδί ή πρόσωπο που 
κάνει κατάχρηση της εξουσίας του,

γ) το αδίκημα διεπράχθη από μέλος της 
οικογένειας, από πρόσωπο που 
συγκατοικεί με το παιδί ή πρόσωπο που 
κάνει κατάχρηση της αναγνωρισμένης 
θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής 
επάνω στο παιδί·

Or. fr

Τροπολογία 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) το αδίκημα έχει διαπραχθεί κατά τη 
διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό, όταν το 
ταξίδι αυτό έχει οργανωθεί ή σχεδιασθεί 
για τη διάπραξη του οποιουδήποτε 
αδικήματος που προβλέπεται στα άρθρα 
3-6·

Or. en
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Τροπολογία 217
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) χρησιμοποιήθηκε σοβαρή βία ή 
προκλήθηκε σοβαρή βλάβη στο παιδί.

(η) χρησιμοποιήθηκε σοβαρή βία ή απειλή 
ή προκλήθηκε ή παρολίγον να προκληθεί 
σοβαρή βλάβη στο παιδί.

Or. en

Τροπολογία 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κατ’επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορεί 
να εμποδιστεί, προσωρινά ή μόνιμα, η 
άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες 
συνεπάγονται τακτικές επαφές με παιδιά
στο φυσικό πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κατ’επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορεί 
να εμποδιστεί, προσωρινά ή μόνιμα, η 
άσκηση επαγγελματικών και εθελοντικών 
δραστηριοτήτων επίβλεψης παιδιών στο 
φυσικό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για 
αδικήματα τα οποία αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7.

Or. en

Τροπολογία 219
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κατ’επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορεί 
να εμποδιστεί, προσωρινά ή μόνιμα, η 

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κατ’επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορεί 
να εμποδιστεί, προσωρινά ή μόνιμα, η 
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άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες 
συνεπάγονται τακτικές επαφές με παιδιά 
στο φυσικό πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες 
συνεπάγονται επαφές με παιδιά τη 
φροντίδα των οποίων έχει αναλάβει, στο 
φυσικό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για 
αδικήματα τα οποία αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7.

Or. en

Τροπολογία 220
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κατ’επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορεί
να εμποδιστεί, προσωρινά ή μόνιμα, η 
άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες 
συνεπάγονται τακτικές επαφές με παιδιά 
στο φυσικό πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κατ’επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα 
έπρεπε να εμποδιστεί, προσωρινά ή 
μόνιμα, η άσκηση δραστηριοτήτων οι 
οποίες συνεπάγονται τακτικές επαφές με 
παιδιά στο φυσικό πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι θα εμποδίζεται η άσκηση 
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται τακτικές επαφές με παιδιά στα άτομα που έχουν 
καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία αναφέρεται η οδηγία.

Τροπολογία 221
Mariya Nedelcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κατ’επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κατ’επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
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προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορεί 
να εμποδιστεί, προσωρινά ή μόνιμα, η 
άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες 
συνεπάγονται τακτικές επαφές με παιδιά 
στο φυσικό πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορεί 
να εμποδιστεί, προσωρινά ή μόνιμα, η 
άσκηση κάθε είδους δραστηριοτήτων οι 
οποίες συνεπάγονται τακτικές επαφές με 
παιδιά στο φυσικό πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

Or. fr

Τροπολογία 222
Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το μέτρο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εγγράφεται στο ποινικό 
μητρώο του κράτους μέλους που εκδίδει 
την καταδίκη.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
εργοδότες, κατά την πρόσληψη 
υποψηφίου για επαγγέλματα σχετιζόμενα 
με παιδιά και/ή ατόμου για 
δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται 
τακτικές επαφές με παιδιά θα 
υποχρεούνται να ενημερώνονται, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και με 
τον οποιονδήποτε δέοντα τρόπο, όπως με 
την άμεση πρόσβαση, την πρόσβαση 
κατόπιν αιτήματος ή μέσω του ιδίου του 
ενδιαφερομένου στο ποινικό του μητρώο 
όπου έχουν ενδεχομένως καταχωρηθεί 
αδικήματα τα οποία αναφέρονται στα 
άρθρα 3-7 ή απαγορεύσεις άσκησης 
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται 
τακτικές επαφές με παιδιά που 
προκύπτουν από καταδίκη για αδικήματα 
τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7. 
Στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, θα 
έπρεπε να ελέγχεται το ποινικό μητρώο 
του οποιουδήποτε κράτους μέλους στο 
οποίο ο υποψήφιος παρέμεινε για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο ετών.

Or. en
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Τροπολογία 223
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το μέτρο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εγγράφεται στο ποινικό 
μητρώο του κράτους μέλους που εκδίδει 
την καταδίκη.

2. Οι αρχές των κρατών μελών 
διασφαλίζουν με οιαδήποτε κατάλληλα 
μέσα και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
ότι τέτοιες πληροφορίες μπορούν επίσης 
να λαμβάνονται και από τα ποινικά 
μητρώα που τηρούνται σε άλλα κράτη 
μέλη. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι κατά την πρόσληψη 
προσωπικού για δραστηριότητες οι 
οποίες συνεπάγονται τακτικές επαφές με 
παιδιά, οι εργοδότες θα έχουν το 
δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες από 
τις αρμόδιες αρχές του οποιουδήποτε 
κράτους μέλους σχετικά με καταδίκες για 
αδικήματα τα οποία αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7 ή για οποιοδήποτε 
πρόσθετο μέτρο σε σχέση με τις 
καταδίκες αυτές. Στην περίπτωση που 
προκύψουν σοβαρές υποψίες κατά τη 
διάρκεια των εργασιακών σχέσεων, οι 
εργοδότες μπορούν, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, να ζητήσουν τις 
πληροφορίες αυτές ακόμη και μετά τη 
διαδικασία πρόσληψης.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 εγγράφεται στο ποινικό μητρώο του 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες, όταν 
προσλαμβάνουν ένα πρόσωπο για 
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κράτους μέλους που εκδίδει την καταδίκη. επαγγελματικές δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν τακτικές επαφές με 
παιδιά, δικαιούνται να ενημερώνονται –
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως η άμεση 
πρόσβαση, η πρόσβαση κατόπιν 
αιτήματος ή μέσω του οικείου 
προσώπου– για καταχωρισμένες στο 
ποινικό μητρώο καταδίκες που αφορούν 
αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 έως 
7 ή για οιαδήποτε απαγόρευση άσκησης 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν 
τακτικές επαφές με παιδιά λόγω 
καταδίκης για αδίκημα που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 έως 7. Εάν στη διάρκεια των 
εργασιακών σχέσεων προκύψουν σοβαρές 
υποψίες, οι εργοδότες μπορούν, σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο, να ζητήσουν τέτοιας 
φύσεως πληροφορίες ακόμη και μετά τη 
διαδικασία πρόσληψης. Οι αρχές των 
κρατών μελών διασφαλίζουν με 
οιαδήποτε κατάλληλα μέσα και σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο ότι τέτοιες 
πληροφορίες μπορούν επίσης να 
λαμβάνονται και από τα ποινικά μητρώα 
που τηρούνται σε άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το μέτρο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εγγράφεται στο ποινικό 
μητρώο του κράτους μέλους που εκδίδει 
την καταδίκη.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
εργοδότες, όταν προσλαμβάνουν νέα 
πρόσωπα για επαγγελματικές 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 
επαφές με παιδιά, δικαιούνται να 
ενημερώνονται από αρμόδιες αρχές εάν 
υπάρχουν σε βάρος τους καταδικαστικές 
αποφάσεις για αδικήματα μνεία των 
οποίων γίνεται στα άρθρα 3 έως 7, ή άλλα 
πρόσθετα μέτρα συνδεόμενα με τις 
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καταδίκες τα οποία τους απαγορεύουν να 
ασκούν δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν επαφές με παιδιά. Οι 
αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν 
με οιαδήποτε κατάλληλα μέσα και 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ότι τέτοιες 
πληροφορίες μπορούν επίσης να 
λαμβάνονται και από τα ποινικά μητρώα 
που τηρούνται σε άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 226
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 εγγράφεται στο ποινικό μητρώο του 
κράτους μέλους που εκδίδει την καταδίκη.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 εγγράφεται στο ποινικό μητρώο του 
κράτους μέλους που εκδίδει την καταδίκη. 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
οι εργοδότες, όταν προσλαμβάνουν νέα 
πρόσωπα για επαγγελματικές 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 
επαφές με παιδιά, δικαιούνται να 
ενημερώνονται από αρμόδιες αρχές εάν 
υπάρχουν σε βάρος τους καταδικαστικές 
αποφάσεις για αδικήματα μνεία των 
οποίων γίνεται στα άρθρα 3 έως 7, ή άλλα 
πρόσθετα μέτρα συνδεόμενα με τις 
καταδίκες τα οποία τους απαγορεύουν να 
ασκούν δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν επαφές με παιδιά. Εάν 
στη διάρκεια των εργασιακών σχέσεων 
προκύψουν σοβαρές υποψίες, οι 
εργοδότες μπορούν, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, να ζητήσουν τέτοιας 
φύσεως πληροφορίες ακόμη και μετά τη 
διαδικασία πρόσληψης. Οι αρχές των 
κρατών μελών διασφαλίζουν με 
οιαδήποτε κατάλληλα μέσα και σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο ότι τέτοιες 
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πληροφορίες μπορούν επίσης να 
λαμβάνονται και από τα ποινικά μητρώα 
που τηρούνται σε άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 227
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 εγγράφεται στο ποινικό μητρώο του 
κράτους μέλους που εκδίδει την καταδίκη.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 εγγράφεται στο ποινικό μητρώο του 
κράτους μέλους που εκδίδει την καταδίκη
και στο Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS) όταν αυτό καταστεί 
επιχειρησιακό. Τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται για τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πιστοποιητικού καλής 
διαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου για την οργάνωση και το 
περιεχόμενο της ανταλλαγής μεταξύ των 
κρατών μελών πληροφοριών που 
προέρχονται από το ποινικό μητρώο, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, για τον 
σκοπό της αποτελεσματικής εφαρμογής 
του μέτρου που συνίσταται στον 

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου για την οργάνωση και το 
περιεχόμενο της ανταλλαγής μεταξύ των 
κρατών μελών πληροφοριών που 
προέρχονται από το ποινικό μητρώο, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, για τον 
σκοπό της αποτελεσματικής εφαρμογής 
του μέτρου που συνίσταται στον 
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προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του 
προσώπου από την άσκηση 
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται 
τακτικές επαφές με παιδιά, ειδικότερα 
εφόσον το αιτούν κράτος μέλος εξαρτά την 
πρόσβαση σε ορισμένες δραστηριότητες 
από όρους που διασφαλίζουν ότι οι 
υποψήφιοι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 της παρούσας οδηγίας, πληροφορίες 
σχετικές με ακαταλληλότητα λόγω 
καταδίκης για αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 της παρούσας οδηγίας 
διαβιβάζονται όταν απαιτείται από το 
άρθρο 6 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
από την κεντρική αρχή του κράτους 
μέλους την ιθαγένεια του οποίου έχει το 
ενεχόμενο πρόσωπο, και ότι δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν αυτή 
την ακαταλληλότητα λόγω των όσων 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 
και 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 
περίπτωση για τον σκοπό αυτό.

προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του 
προσώπου από την άσκηση η άσκηση 
επαγγελματικών και εθελοντικών 
δραστηριοτήτων επίβλεψης παιδιών, 
ειδικότερα εφόσον το αιτούν κράτος μέλος 
εξαρτά την πρόσβαση σε ορισμένες 
δραστηριότητες από όρους που 
διασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της 
παρούσας οδηγίας, πληροφορίες σχετικές 
με ακαταλληλότητα λόγω καταδίκης για
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 της παρούσας οδηγίας διαβιβάζονται 
όταν απαιτείται από το άρθρο 6 της εν 
λόγω απόφασης-πλαίσιο από την κεντρική 
αρχή του κράτους μέλους την ιθαγένεια 
του οποίου έχει το ενεχόμενο πρόσωπο, 
και ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν αυτή την ακαταλληλότητα 
λόγω των όσων προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφοι 2 και 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση για 
τον σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 229
Mariya Nedelcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου για την οργάνωση και το 
περιεχόμενο της ανταλλαγής μεταξύ των 
κρατών μελών πληροφοριών που 
προέρχονται από το ποινικό μητρώο, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, για τον 
σκοπό της αποτελεσματικής εφαρμογής 
του μέτρου που συνίσταται στον 
προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του 

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου για την οργάνωση και το 
περιεχόμενο της ανταλλαγής μεταξύ των 
κρατών μελών πληροφοριών που 
προέρχονται από το ποινικό μητρώο, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, για τον 
σκοπό της αποτελεσματικής εφαρμογής 
του μέτρου που συνίσταται στον 
προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του 
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προσώπου από την άσκηση 
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται 
τακτικές επαφές με παιδιά, ειδικότερα 
εφόσον το αιτούν κράτος μέλος εξαρτά την 
πρόσβαση σε ορισμένες δραστηριότητες 
από όρους που διασφαλίζουν ότι οι 
υποψήφιοι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 της παρούσας οδηγίας, πληροφορίες 
σχετικές με ακαταλληλότητα λόγω 
καταδίκης για αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 της παρούσας οδηγίας 
διαβιβάζονται όταν απαιτείται από το 
άρθρο 6 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
από την κεντρική αρχή του κράτους 
μέλους την ιθαγένεια του οποίου έχει το 
ενεχόμενο πρόσωπο, και ότι δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν αυτή 
την ακαταλληλότητα λόγω των όσων 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 
και 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 
περίπτωση για τον σκοπό αυτό.

προσώπου από την άσκηση κάθε είδους
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται 
τακτικές επαφές με παιδιά, ειδικότερα 
εφόσον το αιτούν κράτος μέλος εξαρτά την 
πρόσβαση σε ορισμένες δραστηριότητες 
από όρους που διασφαλίζουν ότι οι 
υποψήφιοι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 της παρούσας οδηγίας, πληροφορίες 
σχετικές με ακαταλληλότητα λόγω 
καταδίκης για αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 της παρούσας οδηγίας 
διαβιβάζονται όταν απαιτείται από το 
άρθρο 6 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
από την κεντρική αρχή του κράτους 
μέλους την ιθαγένεια του οποίου έχει το 
ενεχόμενο πρόσωπο, και ότι δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν αυτή 
την ακαταλληλότητα λόγω των όσων 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 
και 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 
περίπτωση για τον σκοπό αυτό.

Or. fr

Τροπολογία 230
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου για την οργάνωση και το 
περιεχόμενο της ανταλλαγής μεταξύ των 
κρατών μελών πληροφοριών που 
προέρχονται από το ποινικό μητρώο, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, για τον 
σκοπό της αποτελεσματικής εφαρμογής 
του μέτρου που συνίσταται στον 
προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του 
προσώπου από την άσκηση 
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται 

3. Τα κράτη μέλη ζητούν από τις αρχές 
να εξασφαλίσουν ότι οι υποψήφιοι για 
επαγγέλματα που αφορούν παιδιά και/ή 
τα άτομα που συμμετέχουν σε τακτικές 
δραστηριότητες με παιδιά δεν θα έχουν 
ποινικό μητρώο για αδικήματα που 
διέπονται από τα άρθρα 3-8 της 
παρούσας οδηγίας. Στις προβλεπόμενες 
περιπτώσεις, θα έπρεπε να ελέγχεται το 
ποινικό μητρώο του οποιουδήποτε 
κράτους μέλους στο οποίο ο υποψήφιος 
παρέμεινε για χρονικό διάστημα άνω των 
δύο ετών. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
7 παράγραφος 2 και το άρθρο 9 
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τακτικές επαφές με παιδιά, ειδικότερα 
εφόσον το αιτούν κράτος μέλος εξαρτά την 
πρόσβαση σε ορισμένες δραστηριότητες 
από όρους που διασφαλίζουν ότι οι 
υποψήφιοι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 της παρούσας οδηγίας, πληροφορίες 
σχετικές με ακαταλληλότητα λόγω 
καταδίκης για αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 της παρούσας οδηγίας 
διαβιβάζονται όταν απαιτείται από το 
άρθρο 6 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
από την κεντρική αρχή του κράτους 
μέλους την ιθαγένεια του οποίου έχει το 
ενεχόμενο πρόσωπο, και ότι δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν αυτή 
την ακαταλληλότητα λόγω των όσων 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 
και 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 
περίπτωση για τον σκοπό αυτό.

παράγραφος 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την 
οργάνωση και το περιεχόμενο της 
ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών 
πληροφοριών που προέρχονται από το 
ποινικό μητρώο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι, για τον σκοπό της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του μέτρου 
που συνίσταται στον προσωρινό ή μόνιμο 
αποκλεισμό του προσώπου από την 
άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες 
συνεπάγονται τακτικές επαφές με παιδιά, 
ειδικότερα εφόσον το αιτούν κράτος μέλος 
εξαρτά την πρόσβαση σε ορισμένες 
δραστηριότητες από όρους που 
διασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της 
παρούσας οδηγίας, πληροφορίες σχετικές 
με ακαταλληλότητα λόγω καταδίκης για 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 της παρούσας οδηγίας διαβιβάζονται 
όταν απαιτείται από το άρθρο 6 της εν 
λόγω απόφασης-πλαίσιο από την κεντρική 
αρχή του κράτους μέλους την ιθαγένεια 
του οποίου έχει το ενεχόμενο πρόσωπο, 
και ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν αυτή την ακαταλληλότητα 
λόγω των όσων προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφοι 2 και 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση για 
τον σκοπό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτικό να ζητείται προληπτικά από τα κράτη μέλη το ποινικό μητρώο των υποψηφίων 
για θέση ή δραστηριότητες που αφορούν παιδιά πριν από την προσφορά της θέσης. Σε 
διαφορετική περίπτωση, η απαίτηση αφορά απλώς τη δημοσίευση ενός ποινικού καταλόγου 
χωρίς την όποια απαίτηση ο κατάλογος αυτός να ελέγχεται πράγματι.
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Τροπολογία 231
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου για την οργάνωση και το 
περιεχόμενο της ανταλλαγής μεταξύ των 
κρατών μελών πληροφοριών που 
προέρχονται από το ποινικό μητρώο, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, για τον 
σκοπό της αποτελεσματικής εφαρμογής 
του μέτρου που συνίσταται στον 
προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του 
προσώπου από την άσκηση 
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται 
τακτικές επαφές με παιδιά, ειδικότερα 
εφόσον το αιτούν κράτος μέλος εξαρτά την 
πρόσβαση σε ορισμένες δραστηριότητες 
από όρους που διασφαλίζουν ότι οι 
υποψήφιοι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 της παρούσας οδηγίας, πληροφορίες 
σχετικές με ακαταλληλότητα λόγω 
καταδίκης για αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 της παρούσας οδηγίας
διαβιβάζονται όταν απαιτείται από το 
άρθρο 6 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
από την κεντρική αρχή του κράτους 
μέλους την ιθαγένεια του οποίου έχει το 
ενεχόμενο πρόσωπο, και ότι δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν αυτή 
την ακαταλληλότητα λόγω των όσων 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 
και 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 
περίπτωση για τον σκοπό αυτό.

3. Τα κράτη μέλη ζητούν από τις αρχές 
να εξασφαλίσουν ότι οι υποψήφιοι για 
επαγγέλματα που αφορούν παιδιά και/ή 
τα άτομα που συμμετέχουν σε τακτικές 
δραστηριότητες με παιδιά δεν θα έχουν 
ποινικό μητρώο για αδικήματα που 
διέπονται από τα άρθρα 3-8 της 
παρούσας οδηγίας. Στις προβλεπόμενες 
περιπτώσεις, θα έπρεπε να ελέγχεται το 
ποινικό μητρώο του οποιουδήποτε 
κράτους μέλους στο οποίο ο υποψήφιος 
παρέμεινε για χρονικό διάστημα άνω των 
δύο ετών. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
7 παράγραφος 2 και το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την 
οργάνωση και το περιεχόμενο της 
ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών 
πληροφοριών που προέρχονται από το 
ποινικό μητρώο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι, για τον σκοπό της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του μέτρου 
που συνίσταται στον προσωρινό ή μόνιμο 
αποκλεισμό του προσώπου από την 
άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες 
συνεπάγονται τακτικές επαφές με παιδιά, 
ειδικότερα εφόσον το αιτούν κράτος μέλος 
εξαρτά την πρόσβαση σε ορισμένες 
δραστηριότητες από όρους που 
διασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της 
παρούσας οδηγίας, πληροφορίες σχετικές 
με ακαταλληλότητα λόγω καταδίκης για 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 της παρούσας οδηγίας διαβιβάζονται 
όταν απαιτείται από το άρθρο 6 της εν 
λόγω απόφασης-πλαίσιο από την κεντρική 
αρχή του κράτους μέλους την ιθαγένεια 
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του οποίου έχει το ενεχόμενο πρόσωπο, 
και ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν αυτή την ακαταλληλότητα 
λόγω των όσων προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφοι 2 και 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση για 
τον σκοπό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτικό να ζητείται προληπτικά από τα κράτη μέλη το ποινικό μητρώο των υποψηφίων 
για θέση ή δραστηριότητες που αφορούν παιδιά πριν από την προσφορά της θέσης. Σε 
διαφορετική περίπτωση, η απαίτηση αφορά απλώς τη δημοσίευση ενός ποινικού καταλόγου 
χωρίς την όποια απαίτηση ο κατάλογος αυτός να ελέγχεται πράγματι.

Τροπολογία 232
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι στο πλαίσιο των 
προσλήψεων για επαγγελματικές και 
εθελοντικές δραστηριότητες σε σχέση με 
την επίβλεψη παιδιών, οι εργοδότες θα 
δικαιούνται να λαμβάνουν από τις 
αρμόδιες αρχές, που θα λαμβάνουν 
υπόψη τις αναγκαίες διασφαλίσεις, εθνικό 
ή κατά περίπτωση ευρωπαϊκό 
πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς 
σχετικά με την απουσία καταδικών για 
αδίκημα που αναφέρεται στα άρθρα 3-7 ή 
πρόσθετου μέτρου που θα απαγορεύει για 
τους υποψηφίους την άσκηση 
επαγγελματικών και εθελοντικών 
δραστηριοτήτων σε σχέση με την 
επίβλεψη παιδιών. Εάν στη διάρκεια των 
εργασιακών σχέσεων προκύψουν σοβαρές 
υποψίες, οι εργοδότες μπορούν, σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο, να ζητήσουν τέτοιας 



AM\854749EL.doc 113/173 PE456.647v02-00

EL

φύσεως πληροφορίες ακόμη και μετά τη 
διαδικασία πρόσληψης.

Or. en

Τροπολογία 233
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο λήψης άλλων μέτρων σε 
σχέση με τους δράστες σεξουαλικών 
αδικημάτων όπως η καταχώρηση των 
ατόμων που έχουν καταδικαστεί για τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 
3-7 σε μητρώα δραστών σεξουαλικών 
αδικημάτων. Στα μητρώα αυτά θα έχουν 
πρόσβαση μόνο οι δικαστικές αρχές και/ή 
οι διωκτικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μητρώα δραστών σεξουαλικών αδικημάτων θα έπρεπε επίσης να δημιουργηθούν με 
περιορισμούς για τους υψηλού κινδύνου καταδικασθέντες δράστες σε σχέση με την έξοδό τους 
από τη χώρα τους. Τούτο θα επέτρεπε την ταχύτερη αναγνώριση των υποτρόπων 
προλαμβάνοντας ταυτόχρονα το αδίκημα αποτρέποντας τους υφιστάμενους και μελλοντικούς 
δράστες.

Τροπολογία 234
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10a
Κατάσχεση και δήμευση

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι 
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αρμόδιες αρχές τους έχουν τη 
δυνατότητα να προβαίνουν σε 
κατασχέσεις και δημεύσεις των οργάνων 
και προϊόντων που προέρχονται από 
ποινικά αδικήματα που περιγράφονται 
στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να 
χρησιμοποιούν τους οικονομικούς πόρους 
που προέρχονται από κατασχέσεις από 
βεβαιωμένα εγκλήματα για 
δραστηριότητες πρόληψης, 
αποκατάστασης και υποστήριξης των 
θυμάτων και των οικογενειών τους.

Or. it

Τροπολογία 236
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση 
άσκησης της οποιασδήποτε 
δραστηριότητας που συνεπάγεται 
τακτική επαφή με παιδιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρομοίως με τα φυσικά πρόσωπα θα έπρεπε να απαγορεύεται και στα νομικά πρόσωπα η 
άσκηση δραστηριοτήτων που συνεπάγονται τακτική επαφή με παιδιά.
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Τροπολογία 237
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη 
δυνατότητα να μην ασκηθεί δίωξη ή να 
μην επιβληθούν ποινικές κυρώσεις σε 
παιδιά θύματα των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 
παράγραφοι 4 έως 6 λόγω της συμμετοχής 
τους σε παράνομες δραστηριότητες, 
εφόσον η συμμετοχή αυτή ήταν άμεση 
συνέπεια του γεγονότος ότι αποτέλεσαν 
θύματα αυτών των αδικημάτων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα
παιδιά θύματα των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 
παράγραφοι 4 έως 6 δεν θα διώκονται και 
δεν θα τους επιβάλλονται κυρώσεις λόγω 
της συμμετοχής τους σε παράνομες 
δραστηριότητες, εφόσον η συμμετοχή αυτή 
ήταν άμεση συνέπεια του γεγονότος ότι 
αποτέλεσαν θύματα αυτών των 
αδικημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρέχεται στα παιδιά η καλύτερη δυνατή προστασία, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν και όχι απλώς να προβλέπουν τη δυνατότητα να μην ασκηθεί δίωξη ή να μην 
επιβληθούν ποινικές κυρώσεις σε παιδιά λόγω της συμμετοχής τους σε παράνομες 
δραστηριότητες και αποτέλεσαν θύματα αυτών των αδικημάτων.

Τροπολογία 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα 
να μην ασκηθεί δίωξη ή να μην 
επιβληθούν ποινικές κυρώσεις σε παιδιά 
θύματα των αδικημάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 παράγραφοι 4 
έως 6 λόγω της συμμετοχής τους σε 
παράνομες δραστηριότητες, εφόσον η 
συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύματα αυτών 
των αδικημάτων.

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις βασικές 
αρχές των νομικών τους συστημάτων, 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές θα έχουν το 
δικαίωμα να μην ασκούν δίωξη ή να 
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε παιδιά 
θύματα των αδικημάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 παράγραφοι 4 
έως 6 λόγω της συμμετοχής τους σε 
παράνομες δραστηριότητες, εφόσον η 
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συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύματα αυτών 
των αδικημάτων.

Or. en

Τροπολογία 239
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη 
δυνατότητα να μην ασκηθεί δίωξη ή να 
μην επιβληθούν ποινικές κυρώσεις σε 
παιδιά θύματα των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 
παράγραφοι 4 έως 6 λόγω της συμμετοχής 
τους σε παράνομες δραστηριότητες, 
εφόσον η συμμετοχή αυτή ήταν άμεση 
συνέπεια του γεγονότος ότι αποτέλεσαν 
θύματα αυτών των αδικημάτων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
ασκείται δίωξη ή θα επιβάλλονται 
ποινικές κυρώσεις σε παιδιά θύματα των 
αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
και το άρθρο 5 παράγραφοι 4 έως 6 λόγω
της συμμετοχής τους σε παράνομες 
δραστηριότητες, εφόσον η συμμετοχή αυτή 
ήταν άμεση συνέπεια του γεγονότος ότι 
αποτέλεσαν θύματα αυτών των 
αδικημάτων.

Or. en

Τροπολογία 240
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη 
δυνατότητα να μην ασκηθεί δίωξη ή να 
μην επιβληθούν ποινικές κυρώσεις σε 
παιδιά θύματα των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 
παράγραφοι 4 έως 6 λόγω της συμμετοχής 
τους σε παράνομες δραστηριότητες, 
εφόσον η συμμετοχή αυτή ήταν άμεση 
συνέπεια του γεγονότος ότι αποτέλεσαν 
θύματα αυτών των αδικημάτων.

Τα κράτη μέλη δεν ασκούν δίωξη ούτε 
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε παιδιά 
θύματα των αδικημάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 παράγραφοι 4 
έως 6 λόγω της συμμετοχής τους σε 
παράνομες δραστηριότητες, εφόσον η 
συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύματα αυτών 
των αδικημάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα παιδιά θύματα δεν πρέπει να θεωρούνται ικανά να συναινέσουν στη συμμετοχή τους στην 
πορνεία ή σε εικόνες κακοποίησης παιδιών. Η ποινική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον 
υπαίτιο ανεξαρτήτως κάθε ισχυρισμού περί "συναίνεσης" του θύματος.

Τροπολογία 241
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη 
δυνατότητα να μην ασκηθεί δίωξη ή να 
μην επιβληθούν ποινικές κυρώσεις σε 
παιδιά θύματα των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 
παράγραφοι 4 έως 6 λόγω της συμμετοχής 
τους σε παράνομες δραστηριότητες, 
εφόσον η συμμετοχή αυτή ήταν άμεση 
συνέπεια του γεγονότος ότι αποτέλεσαν 
θύματα αυτών των αδικημάτων.

Τα κράτη μέλη δεν ασκούν δίωξη ούτε 
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε παιδιά 
θύματα των αδικημάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 παράγραφοι 4 
έως 6 λόγω της συμμετοχής τους σε 
παράνομες δραστηριότητες, εφόσον η 
συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύματα αυτών 
των αδικημάτων.

Or. en

Τροπολογία 242
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη 
δυνατότητα να μην ασκηθεί δίωξη ή να 
μην επιβληθούν ποινικές κυρώσεις σε 
παιδιά θύματα των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 
παράγραφοι 4 έως 6 λόγω της συμμετοχής 
τους σε παράνομες δραστηριότητες, 
εφόσον η συμμετοχή αυτή ήταν άμεση 
συνέπεια του γεγονότος ότι αποτέλεσαν 
θύματα αυτών των αδικημάτων.

Τα κράτη μέλη δεν ασκούν δίωξη ούτε 
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε παιδιά 
θύματα των αδικημάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 παράγραφοι 4 
έως 6 λόγω της συμμετοχής τους σε 
παράνομες δραστηριότητες, εφόσον η 
συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύματα αυτών 
των αδικημάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα παιδιά θύματα δεν πρέπει να θεωρούνται ικανά να συναινέσουν στη συμμετοχή τους στην 
πορνεία ή σε εικόνες κακοποίησης παιδιών. Η ποινική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον 
υπαίτιο ανεξαρτήτως κάθε ισχυρισμού περί "συναίνεσης" του θύματος.

Τροπολογία 243
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η 
διερεύνηση ή η άσκηση ποινικής δίωξης 
για τα αδικήματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7 δεν εξαρτώνται από μήνυση 
ή καταγγελία του θύματος και ότι η 
ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί 
ακόμα και αν το θύμα αποσύρει την 
κατάθεσή του.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
έρευνες θα διεξάγονται με γνώμονα το 
υπέρτατο συμφέρον και τα δικαιώματα 
του παιδιού σε κάθε περίπτωση και ότι η 
διερεύνηση ή η άσκηση ποινικής δίωξης 
για τα αδικήματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7 δεν εξαρτώνται από μήνυση 
ή καταγγελία του θύματος και ότι η 
ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί 
ακόμα και αν το θύμα αποσύρει την 
κατάθεσή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει ότι το "υπέρτατο 
συμφέρον του παιδιού" πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των νομικών μέσων που 
προστατεύουν τα δικαιώματα του παιδιού, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών και των εικόνων 
με κακοποίηση παιδιών.

Τροπολογία 244
Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η 
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διερεύνηση ή η άσκηση ποινικής δίωξης 
για τα αδικήματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7 δεν εξαρτώνται από μήνυση 
ή καταγγελία του θύματος και ότι η 
ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί 
ακόμα και αν το θύμα αποσύρει την 
κατάθεσή του.

διερεύνηση ή η άσκηση ποινικής δίωξης 
για τα αδικήματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7 δεν εξαρτώνται από μήνυση 
ή καταγγελία του θύματος ή του 
εκπροσώπου του και ότι η ποινική 
διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και 
αν το θύμα αποσύρει την κατάθεσή του.

Or. en

Τροπολογία 245
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
έρευνες θα διεξάγονται με γνώμονα το 
υπέρτατο συμφέρον και τα δικαιώματα 
του παιδιού σε κάθε περίπτωση και ότι η 
διερεύνηση ή η άσκηση ποινικής δίωξης 
για τα αδικήματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7 δεν εξαρτώνται από μήνυση 
ή καταγγελία του θύματος και ότι η 
ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί 
ακόμα και αν το θύμα αποσύρει την 
κατάθεσή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει ότι το "υπέρτατο 
συμφέρον του παιδιού" πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των νομικών μέσων που 
προστατεύουν τα δικαιώματα του παιδιού, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών και των εικόνων 
με κακοποίηση παιδιών.

Τροπολογία 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 
3, άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 5 και 
παράγραφοι 5 έως 11, και άρθρο 5 
παράγραφος 6 διώκονται για ικανό χρονικό 
διάστημα μετά την ενηλικίωση του 
θύματος και ότι η δίωξη αυτή είναι 
ανάλογη με τη σοβαρότητα του 
διαπραχθέντος αδικήματος.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 
3, άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 5 και 
παράγραφοι 5 έως 11, και άρθρο 5 
παράγραφος 6 διώκονται για ικανό χρονικό 
διάστημα τουλάχιστο 15 ετών μετά την 
ενηλικίωση του θύματος και ότι η δίωξη 
αυτή είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα του 
διαπραχθέντος αδικήματος.

Or. en

Τροπολογία 247
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 
3, άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 5 και 
παράγραφοι 5 έως 11, και άρθρο 5 
παράγραφος 6 διώκονται για ικανό 
χρονικό διάστημα μετά την ενηλικίωση 
του θύματος και ότι η δίωξη αυτή είναι 
ανάλογη με τη σοβαρότητα του 
διαπραχθέντος αδικήματος.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 
3, άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 5 και 
παράγραφοι 5 έως 11, και άρθρο 5 
παράγραφος 6 διώκονται για 20 έτη μετά 
την ενηλικίωση του θύματος και ότι η 
δίωξη αυτή είναι ανάλογη με τη 
σοβαρότητα του διαπραχθέντος 
αδικήματος. Η Επιτροπή προωθεί σχετικά 
την εναρμόνιση των εθνικών 
καθεστώτων περιορισμού προκειμένου να 
αποφεύγεται η σύγχυση και τα λάθη όταν 
οι διωκτικές αρχές αναλαμβάνουν τη 
διεξαγωγή έρευνας σε διασυνοριακό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 248
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να τεθούν στη διάθεση 
των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που 
έχουν την αρμοδιότητα διερεύνησης ή 
δίωξης των αδικημάτων που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας, τα οποία παρέχουν τη 
δυνατότητα κεκαλυμμένων επιχειρήσεων 
τουλάχιστον στις περιπτώσεις εκείνες που 
γίνεται χρήση της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να τεθούν στη διάθεση 
των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που 
έχουν την αρμοδιότητα διερεύνησης ή 
δίωξης των αδικημάτων που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 249
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στις
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να βοηθήσουν τις ερευνητικές 
μονάδες ή υπηρεσίες να επιχειρήσουν να 
ταυτοποιήσουν τα θύματα των 
αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7.

Or. en

Τροπολογία 250
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
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μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στις 
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να 
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στις 
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες, 
σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία περί προστασίας των 
δεδομένων, να επιχειρούν την 
ταυτοποίηση των θυμάτων των 
αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 251
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στις
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να 
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να βοηθούν και στηρίζουν τις
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να 
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλέπουν τα κράτη μέλη τους απαιτούμενους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους για να εξασφαλίζουν ότι οι μονάδες, μόλις συσταθούν, γίνονται πλήρως 
λειτουργικές και αποτελεσματικές.
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Τροπολογία 252
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στις
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να 
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να βοηθούν και στηρίζουν τις
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να 
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλέπουν τα κράτη μέλη τους απαιτούμενους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους για να εξασφαλίζουν ότι οι μονάδες, μόλις συσταθούν, γίνονται πλήρως 
λειτουργικές και αποτελεσματικές.

Τροπολογία 253
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στις 
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να 
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στις 
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να 
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών. Επιπλέον, 
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είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η 
έρευνα για την παιδική πορνογραφία 
περιλαμβάνει την αναγνώριση των 
θυμάτων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, 
σε περίπτωση που τα ανήλικα θύματα 
χρειάζεται να λάβουν την κατάλληλη 
αρωγή και υποστήριξη, είναι σημαντική η 
συνεργασία μεταξύ αστυνομίας, ΜΚΟ και 
κοινωνικών υπηρεσιών. Είναι ζωτικής 
σημασίας να εμπλέκονται στις εργασίες 
αυτές κατάλληλα εκπαιδευμένοι 
επαγγελματίες (διδακτικό προσωπικό,
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 
δικηγόροι κλπ), ειδικότερα στους τομείς 
πρόληψης και προστασίας των θυμάτων.

Or. lt

Τροπολογία 254
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στις 
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να 
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στις 
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να 
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών. Για τον 
σκοπό αυτό, θεσπίζονται μηχανισμοί για 
να εξασφαλίσουν την κατάλληλη 
συνεργασία και μεταφορά γνώσεων 
μεταξύ των αρχών επιβολής της 
νομοθεσίας, των δικαστικών αρχών, των 
αρχών κοινωνικής πρόνοιας, της 
βιομηχανίας της Τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών. Οι αστυνομικές δυνάμεις και οι 
κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να 
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συνεργάζονται στις περιπτώσεις αυτές για 
να τυγχάνουν τα παιδιά κατάλληλης 
φροντίδας και μεταχείρισης όταν 
ταυτοποιηθούν.

Or. en

Τροπολογία 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε για 
τα αδικήματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, οι αρχές που είναι 
αρμόδιες για τη δίωξη και διερεύνηση 
τέτοιων αδικημάτων βάσει του ποινικού 
δικαίου δεν παρακάμπτονται από 
εσωτερικές έρευνες άλλων θεσμικών 
οργάνων τα οποία δεν έχουν την ίδια 
εξουσία βάσει του ποινικού δικαίου. 
Αυτού του είδους οι έρευνες μπορούν να 
είναι ενημερωτικού χαρακτήρα αλλά δεν 
εξομοιώνονται προς ή υποκαθιστούν την 
έρευνα από τις αρχές που προβλέπει το 
ποινικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 256
Michèle Striffler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν κάθε 
πρόσωπο που γνωρίζει ή υποψιάζεται, 
καλόπιστα, αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 να αναφέρει τα 
αδικήματα αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν κάθε 
πρόσωπο που γνωρίζει ή υποψιάζεται, 
καλόπιστα, αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 να αναφέρει τα 
αδικήματα αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καταλογισθεί η ποινική ευθύνη στα 
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πρόσωπα αυτά για την μη παροχή 
βοήθειας σε πρόσωπα που κινδυνεύουν.

Or. fr

Τροπολογία 257
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
ενημερωτικές εκστρατείες που 
διαφημίζουν την ανοικτή τηλεφωνική 
γραμμή 116, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά γνωρίζουν 
την ύπαρξη της εν λόγω ανοικτής 
γραμμής.

Or. en

Τροπολογία 258
Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα προκειμένου να θεμελιώσουν τη 
δικαιοδοσία τους για τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 εφόσον:

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να θεμελιώσουν τη 
δικαιοδοσία τους για τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 και 21,
εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 259
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ο δράστης του αδικήματος είναι (β) ο δράστης του αδικήματος είναι 
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υπήκοος τους ή έχει τη συνήθη κατοικία 
του στο έδαφός τους, ή

υπήκοός τους, ή

Or. de

Τροπολογία 260
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το αδίκημα διαπράττεται σε βάρος ενός 
εκ των υπηκόων τους ή σε βάρος 
προσώπου που έχει τη συνήθη κατοικία 
του στο έδαφός τους, ή

(γ) το αδίκημα διαπράττεται σε βάρος ενός 
εκ των υπηκόων τους, ή

Or. de

Τροπολογία 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα θύματα των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 παρέχεται 
συνδρομή, στήριξη και προστασία, 
λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων 
του παιδιού.

1. Στα θύματα των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 παρέχεται 
συνδρομή, στήριξη και προστασία, 
λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων 
του παιδιού. Η συνδρομή και εκπαίδευση 
επεκτείνεται και στους γονείς ή 
κηδεμόνες του παιδιού, σε περίπτωση που 
αυτοί δεν βαρύνονται από υποψίες για το 
σχετικό αδίκημα, προκειμένου να τους 
συνδράμουν για να βοηθήσουν το παιδί 
καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και 
κατά την περίοδο αποκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 262
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα 
δικαιώματά τους· για το σκοπό αυτό:
α) ενημερώνουν τα θύματα παιδικής 
ηλικίας σχετικά με τα δικαιώματά τους 
και τις υπηρεσίες που υπάρχουν στη 
διάθεσή τους καθώς και - εκτός εάν αυτά 
δεν επιθυμούν να λάβουν τέτοιες 
πληροφορίες - την πορεία που 
ακολούθησε η καταγγελία τους, τις 
κατηγορίες, τη γενική πρόοδο της 
ανάκρισης ή της ποινικής διαδικασίας, το 
ρόλο τους στο πλαίσιο αυτών, καθώς και 
την έκβαση των υποθέσεών τους·
β) εξασφαλίζουν, τουλάχιστον σε 
υποθέσεις κατά τις οποίες τα θύματα και 
οι οικογένειές τους μπορεί να 
κινδυνεύουν, ότι μπορούν να 
ενημερώνονται, εάν αυτό είναι 
απαραίτητο, σε περίπτωση που το 
πρόσωπο που διώχθηκε ή καταδικάστηκε 
πρόκειται να απολυθεί προσωρινά ή 
οριστικά·
γ) προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, την 
ταυτότητα και την εικόνα των θυμάτων 
παιδικής ηλικίας και με το να λαμβάνουν 
μέτρα σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, 
προκειμένου να αποτραπεί η δημόσια 
διάδοση οιωνδήποτε πληροφοριών που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 
εξακρίβωση της ταυτότητάς τους·
δ) εξασφαλίζουν την ασφάλειά τους 
καθώς και των οικογενειών τους και των 
μαρτύρων υπεράσπισής τους, από 
πράξεις εκφοβισμού, αντιποίνων και 
επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης·
ε) εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η επαφή 
μεταξύ των θυμάτων και των δραστών 
εντός του δικαστηρίου και των 
εγκαταστάσεων των υπηρεσιών επιβολής 
του νόμου, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές 
κρίνουν διαφορετικά προς το καλύτερο 
δυνατό συμφέρον του παιδιού ή όταν οι 
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ανακρίσεις ή οι διαδικασίες απαιτούν μια 
τέτοια επαφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθούν πλήρως τα δικαιώματα των θυμάτων, πρέπει το στοιχείο αυτό να ορισθεί 
στο άρθρο 30 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση (2007).

Τροπολογία 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σε 
περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης 
και σεξουαλικής εκμετάλλευσης εντός του 
οικογενειακού περιβάλλοντος, του 
συγγενικού ή φιλικού κύκλου, των 
σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων 
του παιδιού, του εκκλησιασμού ή άλλου 
μέρους της συνήθους καθημερινότητάς 
του, ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία και την παροχή 
βοήθειας στο παιδί που υπήρξε θύμα της 
εγκληματικής πράξεως, καθώς και σε 
άλλα μέλη της οικογένειας που δεν 
συμμετείχαν στην πράξη αυτή.

Or. en

Τροπολογία 264
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μόλις οι αρμόδιες αρχές έχουν 
κάποια ένδειξη ότι έχει διαπραχθεί εις 
βάρος του συγκεκριμένου παιδιού κάποιο 
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από τα αδικήματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7 της παρούσας οδηγίας, 
διενεργείται ατομική εκτίμηση της 
προσωπικής κατάστασης του παιδιού 
θύματος, λαμβάνοντας υπόψη την άποψή 
του, τις ανάγκες του και τις ανησυχίες 
του. Οι αρχές κοινωνικής πρόνοιας είναι 
παρούσες κατά τη διάρκεια της 
εκτίμησης αυτής και στόχος τους είναι:
α) να προσδιορίσουν το επίπεδο 
ωριμότητας του θύματος,
β) να ορίσουν τις παραμέτρους της 
συναίνεσης τους θύματος,
γ) να ελέγξουν την ηλικία του θύματος,
δ) να ορίσουν την πιθανή ψυχολογική ή 
σωματική βλάβη και κατά πόσο υπήρξε 
εξαναγκασμός,
ε) να ελέγξουν μήπως υπήρξε σύγκρουση 
συμφερόντων από πλευράς κάποιου 
μέλους της οικογένειας ή άλλου 
προσώπου σε στενή επαφή με το θύμα.
Βάσει της εκτίμησης αυτής, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
να εξασφαλίσουν ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες δράσεις σε βοήθεια και 
στήριξη των θυμάτων τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, 
σ' ό, τι αφορά τη σωματική, ψυχολογική 
και κοινωνική αποκατάστασή τους, 
συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης και 
ασφαλούς στέγης, υλικής βοήθειας, 
ιατρικής περίθαλψης αλλά και 
ψυχολογικής βοήθειας και παροχής 
συμβουλών και πρόσβασης στην 
εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να τυγχάνουν 
ενδεδειγμένης φροντίδας και τα θύματα 
με ειδικές ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 265
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι η παροχή συνδρομής 
και στήριξης στο θύμα δεν εξαρτάται από 
την προθυμία του θύματος να 
συνεργαστεί σε δικαστική έρευνα, δίωξη 
και δίκη.

Or. en

Τροπολογία 266
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ταυτότητα του παιδιού τυγχάνει 
προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά την ποινική δίωξη, άσχετα από την 
προθυμία του να συνεργαστεί στη 
δικαστική έρευνα, δίωξη και δίκη.

Or. en

Τροπολογία 267
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Οι αρχές κοινωνικής πρόνοιας των 
κρατών μελών αναπτύσσουν συνδέσμους 
με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών ή τοπικά δίκτυα στήριξης 
που ασχολούνται με την προστασία και 
στήριξη των θυμάτων σεξουαλικής 
κακοποίησης ή εκμετάλλευσης για να 
εξασφαλίσουν ότι τα θύματα τυγχάνουν 
της αναγκαίας προστασίας και βοήθειας 
και ότι τα εν λόγω θύματα θα συνεχίσουν 
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να έχουν την κατάλληλη στήριξη και 
προστασία για μια ενδεδειγμένη χρονική 
περίοδο αφού γίνουν δεκαοχτώ χρονών.

Or. en

Τροπολογία 268
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα 
δικαιώματά τους· για το σκοπό αυτό:
α) ενημερώνουν τα θύματα παιδικής 
ηλικίας σχετικά με τα δικαιώματά τους 
και τις υπηρεσίες που υπάρχουν στη 
διάθεσή τους καθώς και - εκτός εάν αυτά 
δεν επιθυμούν να λάβουν τέτοιες 
πληροφορίες - την πορεία που 
ακολούθησε η καταγγελία τους, τις 
κατηγορίες, τη γενική πρόοδο της 
ανάκρισης ή της ποινικής διαδικασίας, το 
ρόλο τους στο πλαίσιο αυτών, καθώς και 
την έκβαση των υποθέσεών τους·
β) εξασφαλίζουν, τουλάχιστον σε 
υποθέσεις κατά τις οποίες τα θύματα και 
οι οικογένειές τους μπορεί να 
κινδυνεύουν, ότι μπορούν να 
ενημερώνονται, εάν αυτό είναι 
απαραίτητο, σε περίπτωση που το 
πρόσωπο που διώχθηκε ή καταδικάστηκε 
πρόκειται να απολυθεί προσωρινά ή 
οριστικά·
γ) προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, την 
ταυτότητα και την εικόνα των θυμάτων 
παιδικής ηλικίας λαμβάνοντας μέτρα 
σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, 
προκειμένου να αποτραπεί η δημόσια 
διάδοση οιωνδήποτε πληροφοριών που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 
εξακρίβωση της ταυτότητάς τους·
δ) εξασφαλίζουν την ασφάλειά τους 
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καθώς και των οικογενειών τους και των 
μαρτύρων υπεράσπισής τους, από 
πράξεις εκφοβισμού, αντιποίνων και 
επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης·
ε) εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η επαφή 
μεταξύ των θυμάτων και των δραστών 
εντός του δικαστηρίου και των 
εγκαταστάσεων των υπηρεσιών επιβολής 
του νόμου, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές 
κρίνουν διαφορετικά προς το καλύτερο 
δυνατό συμφέρον του παιδιού ή όταν οι 
ανακρίσεις ή οι διαδικασίες απαιτούν μια 
τέτοια επαφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθούν πλήρως τα δικαιώματα των θυμάτων, συνιστούμε να ορισθούν τα 
σχετικά στοιχεία στο άρθρο 30 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία 
των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση (2007).

Τροπολογία 269
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή συνδρομής και στήριξης στα 
θύματα

διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
παροχή συνδρομής και στήριξης στα 
θύματα πριν, κατά τη διάρκεια και για 
κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά τις 
ποινικές διαδικασίες, ώστε να τους 
δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους που καθορίζονται στην 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς των 
θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, καθώς 
και στην παρούσα οδηγία.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
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οι ειδικές ενέργειες για την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στα θύματα, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ως 
προς την σωματική και ψυχοκοινωνική 
αποκατάστασή τους, θεσπίζονται μετά 
από συγκεκριμένη εκτίμηση των ειδικών 
περιστάσεων καθενός από τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ξεχωριστά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις, τις 
ανάγκες και τις ανησυχίες του παιδιού.
3. Τα θύματα των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 
θεωρούνται ως ιδιαίτερα ευάλωτα 
δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2, του 
άρθρου 8 παράγραφος 4 και του άρθρου 
14 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ.
4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν συνδρομή 
και στήριξη στην οικογένεια του θύματος. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, 
εφαρμόζουν στην οικογένεια τις διατάξεις 
του άρθρου 4 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 270
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
παροχή συνδρομής και στήριξης στα 
θύματα πριν, κατά τη διάρκεια και για 
κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά τις 
ποινικές διαδικασίες, ώστε να τους 
δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους που καθορίζονται στην 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς των 

διαγράφεται
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θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, καθώς 
και στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στο άρθρο 19.

Τροπολογία 271
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
παροχή συνδρομής και στήριξης στα 
θύματα πριν, κατά τη διάρκεια και για 
κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά τις 
ποινικές διαδικασίες, ώστε να τους δώσουν 
τη δυνατότητα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους που καθορίζονται στην 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου12 σχετικά με το καθεστώς των 
θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, καθώς 
και στην παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
παροχή συνδρομής και στήριξης στα 
θύματα πριν, κατά τη διάρκεια και για 
κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά τις 
ποινικές διαδικασίες, ώστε να τους δώσουν 
τη δυνατότητα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους που καθορίζονται στην 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου12 σχετικά με το καθεστώς των 
θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, καθώς 
και στην παρούσα οδηγία. Ειδικότερα δε 
τα κράτη μέλη προβαίνουν στις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 
διασφαλίσουν την προστασία των 
παιδιών που καταγγέλλουν περιπτώσεις 
κακοποίησης που λαμβάνουν χώρα εντός 
του οικείου φιλικού ή συγγενικού τους 
περιβάλλοντος.

Or. el

Τροπολογία 272
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
παρέχεται συνδρομή και στήριξη σε ένα 
παιδί αμέσως μόλις οι αρμόδιες αρχές 
έχουν κάποια ένδειξη ότι έχει διαπραχθεί 
εις βάρος του συγκεκριμένου παιδιού 
κάποιο από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σωστή εθνική προστασία του παιδιού και τα φιλικά για το παιδί δικαστικά συστήματα 
αποτελούν τα πραγματικά θεμέλια της προστασίας των παιδιών έναντι των εγκλημάτων που 
διέπονται από την πρόταση οδηγίας. Η εν λόγω πρόταση οδηγίας πρέπει να τροποποιηθεί έτσι 
ώστε να δημιουργηθούν σε κάθε κράτος μέλος συστήματα προστασίας του παιδιού καθώς και 
πολυτομεακά συστήματα.

Τροπολογία 273
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
ένα παιδί ενημερώνεται για τα 
δικαιώματά του, και συγκεκριμένα σε 
σχέση με την προς αυτό βοήθεια και 
στήριξη, αμέσως μόλις οι αρμόδιες αρχές 
έχουν κάποια ένδειξη ότι έχει διαπραχθεί 
εις βάρος του κάποιο από τα αδικήματα 
που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σωστή εθνική προστασία του παιδιού και τα φιλικά για το παιδί δικαστικά συστήματα 
αποτελούν τα πραγματικά θεμέλια της προστασίας των παιδιών έναντι των εγκλημάτων που 
διέπονται από την πρόταση οδηγίας. Η εν λόγω πρόταση οδηγίας πρέπει να τροποποιηθεί έτσι 
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ώστε να δημιουργηθούν σε κάθε κράτος μέλος συστήματα προστασίας του παιδιού καθώς και 
πολυτομεακά συστήματα.

Τροπολογία 274
Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι η παροχή βοήθειας και 
στήριξης σε θύμα παιδικής ηλικίας δεν 
εξαρτάται από την προθυμία του θύματος 
να συνεργαστεί σε δικαστική έρευνα, 
δίωξη και δίκη.

Or. en

Τροπολογία 275
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι παρέχεται συνδρομή 
και στήριξη σε ένα παιδί αμέσως μόλις οι 
αρμόδιες αρχές έχουν κάποια ένδειξη ότι 
έχει διαπραχθεί εις βάρος του 
συγκεκριμένου παιδιού κάποιο εκ των 
αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 
3 έως 7.

Or. en

Τροπολογία 276
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
ένα παιδί ενημερώνεται για τα 
δικαιώματά του, και συγκεκριμένα σε 
σχέση με την προς αυτό βοήθεια και 
στήριξη, αμέσως μόλις οι αρμόδιες αρχές 
έχουν κάποια ένδειξη ότι έχει διαπραχθεί 
εις βάρος του κάποιο από τα αδικήματα 
που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

Or. en

Τροπολογία 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
ειδικές ενέργειες για την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στα θύματα, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ως 
προς την σωματική και ψυχοκοινωνική 
αποκατάστασή τους, θεσπίζονται μετά από 
συγκεκριμένη εκτίμηση των ειδικών 
περιστάσεων καθενός από τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ξεχωριστά, λαμβάνοντας
υπόψη τις απόψεις, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες του παιδιού.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
ειδικές ενέργειες για την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στα θύματα, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ως 
προς την σωματική και ψυχοκοινωνική 
αποκατάστασή τους, θεσπίζονται μετά από 
συγκεκριμένη εκτίμηση των ειδικών 
περιστάσεων καθενός από τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ξεχωριστά, με την προς 
τούτο επεξεργασία ατομικών 
προγραμμάτων αποκατάστασης τα οποία 
να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις, τις 
ανάγκες και τις ανησυχίες του παιδιού.

Or. it

Τροπολογία 278
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση 
αποτελεσματικών συστημάτων 
προστασίας του παιδιού και 
πολυτομεακών δομών προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι τα θύματα θα 
τυγχάνουν βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα της βοήθειας και 
στήριξης που χρειάζονται, και τούτο θα 
επιτυγχάνεται είτε μέσω της πρόβλεψης 
ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού εντός 
των δημόσιων υπηρεσιών του είτε μέσω 
της αναγνώρισης και χρηματοδότησης 
των οργανώσεων στήριξης θυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλων 
δομών της κοινωνίας των πολιτών που 
φροντίζουν για την στήριξη θυμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σωστή εθνική προστασία του παιδιού και τα φιλικά για το παιδί δικαστικά συστήματα 
αποτελούν τα πραγματικά θεμέλια της προστασίας των παιδιών έναντι των εγκλημάτων που 
διέπονται από την πρόταση οδηγίας. Η εν λόγω πρόταση οδηγίας πρέπει να τροποποιηθεί έτσι 
ώστε να δημιουργηθούν σε κάθε κράτος μέλος συστήματα προστασίας του παιδιού καθώς και 
πολυτομεακά συστήματα.

Τροπολογία 279
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση 
αποτελεσματικών συστημάτων 
προστασίας του παιδιού και 
πολυτομεακών δομών προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι τα θύματα θα 
τυγχάνουν βραχυπρόθεσμα και 
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μακροπρόθεσμα της βοήθειας και 
στήριξης που χρειάζονται, και τούτο θα 
επιτυγχάνεται είτε μέσω της πρόβλεψης 
ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού εντός 
των δημόσιων υπηρεσιών του είτε μέσω 
της αναγνώρισης και χρηματοδότησης 
των οργανώσεων στήριξης θυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλων 
δομών της κοινωνίας των πολιτών που 
φροντίζουν για την στήριξη θυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 280
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν συνδρομή 
και στήριξη στην οικογένεια του θύματος.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, 
εφαρμόζουν στην οικογένεια τις διατάξεις 
του άρθρου 4 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν συνδρομή 
και στήριξη στην οικογένεια του θύματος. 
Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, 
εφαρμόζουν στην οικογένεια τις διατάξεις 
του άρθρου 4 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου, άσχετα 
από το κατά πόσο έχει κινηθεί δικαστική 
έρευνα ή δίωξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σωστή εθνική προστασία του παιδιού και τα φιλικά για το παιδί δικαστικά συστήματα 
αποτελούν τα πραγματικά θεμέλια της προστασίας των παιδιών έναντι των εγκλημάτων που 
διέπονται από την πρόταση οδηγίας. Η εν λόγω πρόταση οδηγίας πρέπει να τροποποιηθεί έτσι 
ώστε να δημιουργηθούν σε κάθε κράτος μέλος συστήματα προστασίας του παιδιού καθώς και 
πολυτομεακά συστήματα.
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Τροπολογία 281
Mariya Nedelcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν συνδρομή 
και στήριξη στην οικογένεια του θύματος.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, 
εφαρμόζουν στην οικογένεια τις διατάξεις 
του άρθρου 4 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν συνδρομή και στήριξη στην 
οικογένεια του θύματος. Ειδικότερα, τα 
κράτη μέλη, κατά περίπτωση και κατά το 
δυνατόν, εφαρμόζουν στην οικογένεια τις 
διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης-
πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 282
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν συνδρομή 
και στήριξη στην οικογένεια του θύματος.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, 
εφαρμόζουν στην οικογένεια τις διατάξεις 
του άρθρου 4 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν συνδρομή 
και στήριξη στην οικογένεια του θύματος.
Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη, εφόσον 
κριθεί σκόπιμο, εφαρμόζουν στην 
οικογένεια τις διατάξεις του άρθρου 4 της 
απόφασης-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 283
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα νομοθετικά ή λοιπά μέτρα 
για την ενθάρρυνση και στήριξη της 
δημιουργίας υπηρεσιών πληροφοριών, 
όπως είναι τηλεφωνικές ή διαδικτυακές 
υπηρεσίες αρωγής που παρέχουν 
εμπιστευτικές συμβουλές σε όσους τις 
καλούν και τηρούν δεόντως την ανωνυμία 
τους.

Or. en

Τροπολογία 284
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα νομοθετικά ή λοιπά μέτρα 
για την ενθάρρυνση και στήριξη της 
δημιουργίας υπηρεσιών πληροφοριών, 
όπως είναι τηλεφωνικές ή διαδικτυακές 
υπηρεσίες αρωγής που παρέχουν 
εμπιστευτικές συμβουλές σε όσους τις 
καλούν και τηρούν δεόντως την ανωνυμία 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σωστή εθνική προστασία του παιδιού και τα φιλικά για το παιδί δικαστικά συστήματα 
αποτελούν τα πραγματικά θεμέλια της προστασίας των παιδιών έναντι των εγκλημάτων που 
διέπονται από την πρόταση οδηγίας. Η εν λόγω πρόταση οδηγίας πρέπει να τροποποιηθεί έτσι 
ώστε να δημιουργηθούν σε κάθε κράτος μέλος συστήματα προστασίας του παιδιού καθώς και 
πολυτομεακά συστήματα.
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Τροπολογία 285
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των θυμάτων παιδικής ηλικίας 
στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και 
διαδικασιών

Βοήθεια, στήριξη και προστασία για τα 
θύματα παιδικής ηλικίας στο πλαίσιο 
ποινικών ερευνών και διαδικασιών

Or. en

Τροπολογία 286
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να ενημερώνουν τα 
θύματα παιδικής ηλικίας σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες που 
υπάρχουν στη διάθεσή τους καθώς και -
εκτός εάν αυτά δεν επιθυμούν να λάβουν 
τέτοιες πληροφορίες - την πορεία που 
ακολούθησε η καταγγελία τους, τις 
κατηγορίες, τη γενική πρόοδο της 
ανάκρισης ή της ποινικής διαδικασίας, το 
ρόλο τους στο πλαίσιο αυτών, καθώς και 
την έκβαση των υποθέσεών τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέσα από την πλούσια πείρα των ΜΚΟ που εργάζονται με θύματα παιδικής ηλικίας, κρίνεται 
ότι λείπουν από το άρθρο 19 αρκετά σημαντικά ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων κατά την κίνηση ποινικής έρευνας ή διαδικασίας.
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Τροπολογία 287
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την παροχή συνδρομής και 
στήριξης στα θύματα πριν, κατά τη 
διάρκεια και για αρκετό χρονικό 
διάστημα μετά τις ποινικές διαδικασίες, 
ώστε να τους δώσουν τη δυνατότητα να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους που 
καθορίζονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με 
το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές 
διαδικασίες, καθώς και στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέσα από την πλούσια πείρα των ΜΚΟ που εργάζονται με θύματα παιδικής ηλικίας, κρίνεται 
ότι λείπουν από το άρθρο 19 αρκετά σημαντικά ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων κατά την κίνηση ποινικής έρευνας ή διαδικασίας.

Τροπολογία 288
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
η ποινική έρευνα και διαδικασία 
διεξάγονται με γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μέσα από την πλούσια πείρα των ΜΚΟ που εργάζονται με θύματα παιδικής ηλικίας, κρίνεται 
ότι λείπουν από το άρθρο 19 αρκετά σημαντικά ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων κατά την κίνηση ποινικής έρευνας ή διαδικασίας.

Τροπολογία 289
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία 
διερεύνησης κινείται πάραυτα και χωρίς 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέσα από την πλούσια πείρα των ΜΚΟ που εργάζονται με θύματα παιδικής ηλικίας, κρίνεται 
ότι λείπουν από το άρθρο 19 αρκετά σημαντικά ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων κατά την κίνηση ποινικής έρευνας ή διαδικασίας.

Τροπολογία 290
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 ε (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία έρευνας 
και ποινικής δίωξης δεν επιδεινώνουν το 
τραύμα που βίωσε το παιδί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέσα από την πλούσια πείρα των ΜΚΟ που εργάζονται με θύματα παιδικής ηλικίας, κρίνεται 
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ότι λείπουν από το άρθρο 19 αρκετά σημαντικά ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων κατά την κίνηση ποινικής έρευνας ή διαδικασίας.

Τροπολογία 291
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 στ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1στ. Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει, στο 
πλαίσιο της έρευνας και δίωξης, τα 
άρθρα 13, παράγραφος 1 και 13, 
παράγραφος 2 της οδηγίας πλαισίου 
2001/220/ΔΕΥ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέσα από την πλούσια πείρα των ΜΚΟ που εργάζονται με θύματα παιδικής ηλικίας, κρίνεται 
ότι λείπουν από το άρθρο 19 αρκετά σημαντικά ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων κατά την κίνηση ποινικής έρευνας ή διαδικασίας.

Τροπολογία 292
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι,
στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και 
διαδικασιών, οι δικαστικές αρχές 
διορίζουν ειδικό εκπρόσωπο του θύματος
παιδικής ηλικίας, στην περίπτωση που, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι 
δικαιούχοι της γονικής μέριμνας 
αποκλείονται από την εκπροσώπηση του 
παιδιού λόγω σύγκρουσης συμφερόντων 
μεταξύ αυτών και του θύματος παιδικής 
ηλικίας, ή στην περίπτωση που το παιδί 
είναι ασυνόδευτο ή αποχωρισμένο από 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι
δίδεται στο θύμα παιδικής ηλικίας
αρκετός χρόνος για να αποφασίσει αν θα 
συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές στην
ποινική διαδικασία.
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την οικογένειά του.

Or. en

Τροπολογία 293
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα θύματα των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 
θεωρούνται ως ιδιαίτερα ευάλωτα 
δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2, του 
άρθρου 8 παράγραφος 4 και του άρθρου 
14 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ.

Or. en

Τροπολογία 294
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν συνδρομή 
και στήριξη στην οικογένεια του θύματος. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, 
εφαρμόζουν στην οικογένεια τις διατάξεις 
του άρθρου 4 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 295
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι, στο πλαίσιο ποινικών 
ερευνών και διαδικασιών, οι δικαστικές 
αρχές διορίζουν ειδικό εκπρόσωπο του 
θύματος παιδικής ηλικίας, στην 
περίπτωση που, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, οι δικαιούχοι της γονικής 
μέριμνας αποκλείονται από την 
εκπροσώπηση του παιδιού λόγω 
σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών 
και του θύματος παιδικής ηλικίας, ή στην 
περίπτωση που το παιδί είναι ασυνόδευτο 
ή αποχωρισμένο από την οικογένειά του.

Or. en

Τροπολογία 296
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να ενημερώνουν τα 
θύματα παιδικής ηλικίας σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες που 
υπάρχουν στη διάθεσή τους καθώς και -
εκτός εάν αυτά δεν επιθυμούν να λάβουν 
τέτοιες πληροφορίες - την πορεία που 
ακολούθησε η καταγγελία τους, τις 
κατηγορίες, τη γενική πρόοδο της 
ανάκρισης ή της ποινικής διαδικασίας, το 
ρόλο τους στο πλαίσιο αυτών, καθώς και 
την έκβαση των υποθέσεών τους·

Or. en

Τροπολογία 297
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την παροχή συνδρομής και 
στήριξης στα θύματα πριν, κατά τη 
διάρκεια και για αρκετό χρονικό 
διάστημα μετά τις ποινικές διαδικασίες, 
ώστε να τους δώσουν τη δυνατότητα να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους που 
καθορίζονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με 
το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές 
διαδικασίες, καθώς και στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 298
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
η ποινική έρευνα και διαδικασία 
διεξάγονται με γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού.

Or. en

Τροπολογία 299
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία 
διερεύνησης κινείται πάραυτα και χωρίς 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
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Or. en

Τροπολογία 300
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 ε (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία έρευνας 
και ποινικής δίωξης δεν επιδεινώνουν το 
τραύμα που βίωσε το παιδί.

Or. en

Τροπολογία 301
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 στ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1στ. Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει, στο 
πλαίσιο της έρευνας και δίωξης, τα 
άρθρα 13, παράγραφος 1 και 13, 
παράγραφος 2 της οδηγίας πλαισίου 
2001/220/ΔΕΥ.

Or. en

Τροπολογία 302
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα παιδικής ηλικίας έχουν άμεση 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές
και δωρεάν νομική εκπροσώπηση, μεταξύ 
άλλων και για την απαίτηση αποζημίωσης.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα παιδικής ηλικίας έχουν άμεση 
πρόσβαση σε νομικές συμβουλές καθώς 
και, σύμφωνα με το ρόλο των θυμάτων 
στο οικείο δικαστικό σύστημα, και νομική 
εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων και για την 
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απαίτηση αποζημίωσης. Η παροχή 
νομικών συμβουλών και η νομική 
εκπροσώπηση παρέχονται δωρεάν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα θύματα 
δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των θυμάτων στις ποινικές διαδικασίες διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στα διάφορα κράτη 
μέλη. Ενδέχεται καταρχήν να πρέπει να διαπιστωθεί ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι 
αναμφισβήτητα το θύμα. Για τολόγο αυτό απαιτείται σχετική παραπομπή στο εθνικό δικαστικό 
σύστημα.

Τροπολογία 303
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα παιδικής ηλικίας έχουν άμεση 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και δωρεάν νομική εκπροσώπηση, μεταξύ 
άλλων και για την απαίτηση αποζημίωσης.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα παιδικής ηλικίας έχουν άμεση
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και δωρεάν νομική εκπροσώπηση, μεταξύ 
άλλων και για την απαίτηση αποζημίωσης.
Η παροχή νομικών συμβουλών και η 
νομική εκπροσώπηση παρέχονται δωρεάν 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
θύματα δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς 
πόρους.

Or. de

Τροπολογία 304
Ernst Strasser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) οι συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής 
ηλικίας πραγματοποιούνται, στο μέτρο 
του δυνατού, απουσία του δράστη·
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Or. en

Τροπολογία 305
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) οι συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής 
ηλικίας πραγματοποιούνται απουσία του 
δράστη·

Or. en

Τροπολογία 306
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
στη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων 
σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 όλες οι συνεντεύξεις με 
τα θύματα παιδικής ηλικίας ή, κατά 
περίπτωση, εκείνες που ο μάρτυρας είναι 
παιδί, μπορούν να μαγνητοσκοπηθούν, και 
ότι οι μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
αποδεικτικά στοιχεία στην ποινική 
διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, 
σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής 
νομοθεσίας.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
στη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων 
σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 οι συνεντεύξεις με τα 
θύματα παιδικής ηλικίας ή, κατά 
περίπτωση, εκείνες που ο μάρτυρας είναι 
παιδί – εάν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
μετά την εξέταση της εκάστοτε 
μεμονωμένης περίπτωσης – μπορούν να 
μαγνητοσκοπηθούν, και ότι οι 
μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά 
στοιχεία στην ποινική διαδικασία ενώπιον 
των δικαστηρίων, σύμφωνα με τους 
κανόνες της εθνικής νομοθεσίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν θα πρέπει να προβλέπει σε γενικές γραμμές τη μαγνητοσκόπηση όλων των 
συνεντεύξεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεντεύξεων με την αστυνομία ή τον εισαγγελέα.
Επιπλέον, η μαγνητοσκόπηση των συνεντεύξεων δεν εξυπηρετεί αυτόματα τα συμφέροντα του 
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παιδιού.

Τροπολογία 307
Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα, εφόσον είναι προς 
όφελος των παιδιών θυμάτων και 
λαμβανομένων υπ' όψιν άλλων υπέρτερων 
συμφερόντων, προκειμένου να 
προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή, την 
ταυτότητα και την εικόνα τους και να 
αποτρέπουν την κοινοποίηση 
πληροφοριών που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 308
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Προληπτικά μέτρα

1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
κατάλληλες ενέργειες, όπως 
ενημερωτικές εκστρατείες και 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης της 
κοινής γνώμης, προγράμματα έρευνας και 
εκπαίδευσης, ενδεχομένως σε συνεργασία 
με τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και τοπικά δίκτυα στήριξης, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου 
για τα άτομα, και ιδιαίτερα τα παιδιά, να 
πέσουν θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης, σεξουαλικής 
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εκμετάλλευσης ή απεικόνισης 
σεξουαλικής κακοποίησής τους. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να απευθύνονται σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων 
των παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, 
για να μπορούν αυτά να αναγνωρίζουν τις 
ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης τόσο 
εντός όσο και εκτός του Διαδικτύου.
2. Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες αρωγής 
θεσπίζονται για να δημιουργήσουν ένα 
ασφαλές και ανώνυμο κανάλι 
επικοινωνίας ανάμεσα στα παιδιά που 
έχουν πέσει ή ενδέχεται να πέσουν 
θύματα και τα μέλη των αντίστοιχων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
ή των τοπικών δικτύων στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 309
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
υπάρχουν αποτελεσματικά προγράμματα ή 
μέτρα παρέμβασης με σκοπό την πρόληψη 
και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
υποτροπής ως προς τα αδικήματα 
σεξουαλικού χαρακτήρα σε βάρος παιδιών.
Η πρόσβαση στα εν λόγω προγράμματα ή 
μέτρα είναι δυνατή οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, εντός 
και εκτός φυλακών, σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από την εθνική 
νομοθεσία.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
υπάρχουν αποτελεσματικά προγράμματα ή 
μέτρα παρέμβασης με σκοπό την πρόληψη 
και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
υποτροπής ως προς τα αδικήματα 
σεξουαλικού χαρακτήρα σε βάρος παιδιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα θεραπευτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της προφυλάκισης είναι προβληματικά. Πρέπει να 
συνεχιστούν για συγκεκριμένη διάρκεια και να οργανωθούν αποτελεσματικά ενόψει της 
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αόριστης διάρκειας της προφυλάκισης. Επίσης, όταν η απόφαση είναι τελεσίδικη, η κατάσταση 
μεταβάλλεται κατά κανόνα ούτως ώστε να μην διασφαλίζεται η συνέχιση της θεραπείας. 
Επιπλέον, τούτο θα συγκρουόταν μεταξύ άλλων με το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα 
του δράστη σε ποινικές διαδικασίες (λ.χ. το δικαίωμα σιωπής).

Τροπολογία 310
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι
καταδικασθέντες για αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, κατά 
περίπτωση, λαμβάνουν υπόψη την 
εκτίμηση επικινδυνότητας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1:

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, 
κατά την ποινική διαδικασία ενώπιον των 
δικαστηρίων σχετικά με τα αδικήματα 
που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7,
προκειμένου να αποφευχθεί, στο μέτρο 
του δυνατού, η δευτερογενής 
θυματοποίηση, ο δικαστής μπορεί να 
διατάξει:

Or. en

Τροπολογία 311
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληροφορούνται πλήρως τους λόγους 
για τους οποίους τους προτείνεται η 
πρόσβαση στα προγράμματα ή μέτρα 
παρέμβασης,

γ) αποφεύγεται κάθε οπτική επαφή 
μεταξύ θύματος/θυμάτων και 
δράστη/δραστών συμπεριλαμβανομένης 
της κατάθεσης, όπως π.χ. σε συνεντεύξεις 
και σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, 
μεταξύ των οποίων και η χρήση της 
κατάλληλης τεχνολογίας επικοινωνιών.

Or. en
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Τροπολογία 312
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φραγή στην πρόσβαση σε ιστότοπους με
παιδοπορνογραφικό υλικό

Αφαίρεση ιστότοπων που περιέχουν
παιδοπορνογραφικό υλικό

Or. en

Τροπολογία 313
Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φραγή στην πρόσβαση σε ιστότοπους με 
παιδοπορνογραφικό υλικό

Τεχνολογικά μέτρα για την αφαίρεση 
ιστοσελίδων που περιέχουν υλικό
κακοποίησης παιδιών

Or. en

Τροπολογία 314
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Σταύρος Λαμπρινίδης, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φραγή στην πρόσβαση σε ιστότοπους με 
παιδοπορνογραφικό υλικό

Μέτρα για την αντιμετώπιση ιστότοπων 
που περιέχουν εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών

Or. en

Τροπολογία 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φραγή στην πρόσβαση σε ιστότοπους με 
παιδοπορνογραφικό υλικό

Τεχνολογικά μέτρα για την αφαίρεση 
ιστοσελίδων που περιέχουν υλικό
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Or. en

Τροπολογία 316
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φραγή στην πρόσβαση σε ιστότοπους με 
παιδοπορνογραφικό υλικό

Τεχνολογικά μέτρα για τη διαγραφή της 
παιδοπορνογραφικού υλικού από το 
Διαδίκτυο

Or. en

Τροπολογία 317
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου
που περιέχουν ή διαδίδουν
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή ως 
προς την πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο 
της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, 
ειδικότερα για να εξασφαλίζεται ότι η 
φραγή περιορίζεται στα αναγκαία, ότι οι 
χρήστες πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν την αφαίρεση 
ιστοσελίδων που περιέχουν ή διαδίδουν
εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου 
που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή ως 
προς την πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο 
της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, 
ειδικότερα για να εξασφαλίζεται ότι η 
φραγή περιορίζεται στα αναγκαία, ότι οι 
χρήστες πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 319
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου 
που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή ως 
προς την πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο 
της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, 
ειδικότερα για να εξασφαλίζεται ότι η 
φραγή περιορίζεται στα αναγκαία, ότι οι 
χρήστες πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 320
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Σταύρος Λαμπρινίδης, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου που 
περιέχουν ή διαδίδουν παιδοπορνογραφικό 
υλικό. Η φραγή ως προς την πρόσβαση 
γίνεται υπό τον όρο της ύπαρξης επαρκών 
εγγυήσεων, ειδικότερα για να 
εξασφαλίζεται ότι η φραγή περιορίζεται 
στα αναγκαία, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία
νόμιμα μέτρα ώστε να αφαιρούνται στην 
πηγή τους οι σελίδες του Διαδικτύου που 
περιέχουν ή διαδίδουν εικόνες 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Or. en
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Τροπολογία 321
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου
που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή ως 
προς την πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο 
της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, 
ειδικότερα για να εξασφαλίζεται ότι η 
φραγή περιορίζεται στα αναγκαία, ότι οι 
χρήστες πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν την αφαίρεση 
ιστοσελίδων που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό.

Or. en

Τροπολογία 322
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου που 
περιέχουν ή διαδίδουν παιδοπορνογραφικό 
υλικό. Η φραγή ως προς την πρόσβαση 
γίνεται υπό τον όρο της ύπαρξης επαρκών 
εγγυήσεων, ειδικότερα για να 
εξασφαλίζεται ότι η φραγή περιορίζεται 
στα αναγκαία, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες.
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προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου που 
περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή ως 
προς την πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο 
της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, 
ειδικότερα για να εξασφαλίζεται ότι η 
φραγή περιορίζεται στα αναγκαία, ότι οι 
χρήστες πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την ταχεία αφαίρεση στην πηγή 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών που έχει αποθηκευθεί ή 
διαδίδεται σε σελίδες του Διαδικτύου με 
έδρα είτε στην ΕΕ είτε στο εξωτερικό. Η 
αφαίρεση στην πηγή υπόκειται σε σαφείς 
νομικές και δικαστικές εγγυήσεις, και 
συγκεκριμένα για να εξασφαλίζεται η 
διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων 
για τις ανακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 324
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου 
που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή ως 
προς την πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο 
της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, 
ειδικότερα για να εξασφαλίζεται ότι η 
φραγή περιορίζεται στα αναγκαία, ότι οι 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να αφαιρούνται 
πάραυτα από ηλεκτρονικά δίκτυα 
πληροφορίας και επικοινωνίας 
απεικονίσεις σεξουαλικών πράξεων στις 
οποίες συμμετέχουν πρόσωπα ηλικίας 
κάτω των 18 ετών. Η αφαίρεση τέτοιου 
είδους περιεχομένου πραγματοποιείται 
σύμφωνα με εθνικές διαδικασίες και με 
επαρκείς εγγυήσεις για να εξασφαλίζεται 
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χρήστες πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

ότι η αφαίρεση περιορίζεται στο 
απολύτως αναγκαίο. Πέραν τούτου, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει 
διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με 
στόχο να διαγραφούν ταχύτατα τέτοιου 
είδους περιεχόμενα από διαμετακομιστές 
που βρίσκονται στην επικράτειά τους. 
Επίσης, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης καθώς και η Europol
ενισχύουν τη συνεργασία με διεθνείς 
φορείς διαδικτυακών ανοικτών γραμμών 
επικοινωνίας, όπως η INHOPE, με στόχο 
την ταχεία διαγραφή τέτοιων 
περιεχομένων.

Or. de

Τροπολογία 325
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου που 
περιέχουν ή διαδίδουν παιδοπορνογραφικό 
υλικό. Η φραγή ως προς την πρόσβαση
γίνεται υπό τον όρο της ύπαρξης επαρκών 
εγγυήσεων, ειδικότερα για να 
εξασφαλίζεται ότι η φραγή περιορίζεται 
στα αναγκαία, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την άμεση και ασφαλή 
αφαίρεση από το Διαδίκτυο των σελίδων 
που περιέχουν ή διαδίδουν υλικό παιδικής 
πορνογραφίας. Εν αναμονή της 
αφαίρεσης του υλικού αυτού τα κράτη 
λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί 
ότι θα εμποδισθεί στους χρήστες της 
επικράτειάς τους η πρόσβαση σε σελίδες 
του Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή ως 
προς την πρόσβαση πρέπει να λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και να περιορίζεται κατά 
περίπτωση στα απαραίτητα. Η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον 
συντονισμό ταχείας παρέμβασης 
(S.A.R.E) μεταξύ των δημόσιων αρχών 
των κρατών μελών, σε περίπτωση που ο 
διακομιστής που εξυπηρετεί την 
ιστοσελίδα ή την μηχανή αναζήτησης 
βρίσκεται στην επικράτεια χώρας άλλης 
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από αυτήν στην οποία έγινε η καταγγελία.

Or. it

Τροπολογία 326
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου 
που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή ως 
προς την πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο 
της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, 
ειδικότερα για να εξασφαλίζεται ότι η 
φραγή περιορίζεται στα αναγκαία, ότι οι 
χρήστες πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να αφαιρούνται 
πάραυτα από ηλεκτρονικά δίκτυα 
πληροφορίας και επικοινωνίας 
απεικονίσεις σεξουαλικών πράξεων στις 
οποίες συμμετέχουν πρόσωπα ηλικίας 
κάτω των 18 ετών. Η αφαίρεση τέτοιου 
είδους περιεχομένου πραγματοποιείται 
σύμφωνα με εθνικές διαδικασίες και με 
επαρκείς εγγυήσεις για να εξασφαλίζεται 
ότι η αφαίρεση περιορίζεται στο 
απολύτως αναγκαίο. Πέραν τούτου, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει 
διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με 
στόχο να διαγραφούν ταχύτατα τέτοιου 
είδους περιεχόμενα από διαμετακομιστές 
που βρίσκονται στην επικράτειά τους. 
Επίσης, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης καθώς και η Europol
ενισχύουν τη συνεργασία με διεθνείς 
φορείς διαδικτυακών ανοικτών γραμμών 
επικοινωνίας, όπως η INHOPE, με στόχο 
την ταχεία διαγραφή τέτοιων 
περιεχομένων.

Or. de

Τροπολογία 327
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
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μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου 
που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Αυτές οι 
μορφές φραγής ως προς την πρόσβαση 
γίνονται υπό τον όρο της ύπαρξης 
επαρκών εγγυήσεων, ειδικότερα για να 
εξασφαλίζεται ότι η φραγή περιορίζεται 
στα αναγκαία, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

μέτρα ώστε να αφαιρούνται πάραυτα από 
ηλεκτρονικά συστήματα πληροφορίας και 
επικοινωνίας απεικονίσεις σεξουαλικών 
πράξεων στις οποίες συμμετέχουν 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η 
αφαίρεση των εν λόγω περιεχομένων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές 
διαδικασίες και στο πλαίσιο επαρκών 
ρυθμίσεων προστασίας που μπορούν να 
διασφαλίσουν ότι η αφαίρεση 
περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο. 
Εκτός αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση 
διεξάγει διαπραγματεύσεις με τρίτα 
κράτη με σκοπό να διαγραφούν γρήγορα 
τέτοια περιεχόμενα από διαμετακομιστές 
που βρίσκονται εντός της επικράτειάς 
τους. Επιπλέον τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης καθώς και η 
Europol ενισχύουν τη συνεργασία με 
διεθνείς φορείς ανοικτών γραμμών 
επικοινωνίας, όπως η INHOPE, με στόχο 
την ταχεία διαγραφή των περιεχομένων 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 328
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου 
που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή ως 
προς την πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο 
της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, 
ειδικότερα για να εξασφαλίζεται ότι η 
φραγή περιορίζεται στα αναγκαία, ότι οι 
χρήστες πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 

1. Όταν δεν είναι εφικτή η αφαίρεση των 
ιστότοπων που περιλαμβάνουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό, τα
κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα
μέτρα, είτε πρόκειται για νομοθετικά είτε 
για μη νομοθετικά μέτρα, για να 
διασφαλίσουν τη δυνατότητα φραγής της 
πρόσβασης των ευρισκόμενων στο 
έδαφός τους χρηστών σε ιστότοπους που 
περιλαμβάνουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή της 
πρόσβασης υπόκειται σε θεμελιώδη 
δικαιώματα και άλλες εγγυήσεις, ιδίως 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτή, 
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προσφυγής. λαμβανομένων υπ' όψη των τεχνικών 
χαρακτηριστικών, περιορίζεται στα 
αναγκαία και ανάλογα, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα
αμφισβήτησης της φραγής 
συμπεριλαμβανομένης σε τελική ανάλυση 
και της προσφυγής σε δικαστήριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή καθίστανται δυνατές οι τομεακές εθελοντικές συμφωνίες ή η 
αυτορρύθμιση.

Τροπολογία 329
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου που 
περιέχουν ή διαδίδουν παιδοπορνογραφικό 
υλικό. Η φραγή ως προς την πρόσβαση 
γίνεται υπό τον όρο της ύπαρξης επαρκών 
εγγυήσεων, ειδικότερα για να 
εξασφαλίζεται ότι η φραγή περιορίζεται 
στα αναγκαία, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αφαιρούνται στην πηγή οι 
ιστοσελίδες που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Πρέπει να 
αφαιρείται οποιεσδήποτε ιστοσελίδες
περιέχουν εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών που προέρχονται 
από κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ. 
Επιπλέον, για την προστασία των 
συμφερόντων του παιδιού, τα κράτη μέλη
μπορούν να δημιουργούν διαδικασίες για 
τη φραγή ως προς την πρόσβαση των 
χρηστών του Διαδικτύου σε σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό σύμφωνα με το 
εθνικό τους δίκαιο. Η φραγή ως προς την 
πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο της ύπαρξης 
επαρκών εγγυήσεων, ειδικότερα για να 
εξασφαλίζεται ότι η φραγή περιορίζεται
στα αναγκαία, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της 
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απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 330
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει 
τους κινδύνους και πιθανές αρνητικές 
πτυχές της φραγής των ιστότοπων. Η 
έρευνα αυτή πρέπει εκτιμήσει τον κίνδυνο 
διάβρωσης των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 331
Petra Kammerevert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες 
του Διαδικτύου που περιέχουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό.

2. Η λήψη άλλων μέτρων με σκοπό τη μη 
διαθεσιμότητα τέτοιου είδους 
περιεχομένων, όπως για παράδειγμα, 
δικτυακές φραγές, υπάγεται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
Απαραίτητη προς το σκοπό αυτό 
προϋπόθεση είναι να έχουν εξαντληθεί 
πλήρως όλα τα μέτρα για τη διαγραφή 
και να υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι 
η διαγραφή αυτή δεν είναι δυνατή. 
Επιπλέον, τα μέτρα πρέπει να 
περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο, να 
υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο και οι 
θιγόμενοι από το εκάστοτε μέτρο να 
ενημερώνονται για τους λόγους της 
απόφασης και να έχουν δικαίωμα 
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προσφυγής σε ένδικα μέσα.

Or. de

Τροπολογία 332
Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες 
του Διαδικτύου που περιέχουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό.

2. Η λήψη άλλων μέτρων με σκοπό τη μη 
διαθεσιμότητα τέτοιου είδους 
περιεχομένων, όπως για παράδειγμα, 
δικτυακές φραγές, υπάγεται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
Απαραίτητη προς το σκοπό αυτό 
προϋπόθεση είναι να έχουν εξαντληθεί 
πλήρως όλα τα μέτρα για τη διαγραφή 
και να υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι 
η διαγραφή αυτή δεν είναι δυνατή. 
Επιπλέον, τα μέτρα πρέπει να 
περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο, να 
υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο και οι 
θιγόμενοι από το εκάστοτε μέτρο να 
ενημερώνονται για τους λόγους της 
απόφασης και να έχουν δικαίωμα 
προσφυγής σε ένδικα μέσα.

Or. de

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό.

2. Όταν δεν είναι εφικτή η αφαίρεση των 
ιστότοπων που περιλαμβάνουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα
μέτρα, είτε πρόκειται για νομοθετικά είτε 
για μη νομοθετικά μέτρα, για να 
διασφαλίσουν τη δυνατότητα φραγής της 
πρόσβασης των ευρισκόμενων στο 
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έδαφός τους χρηστών σε ιστότοπους που 
περιλαμβάνουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή της 
πρόσβασης γίνεται υπό τον όρο της 
ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, ειδικότερα 
για να εξασφαλίζεται ότι η φραγή 
περιορίζεται στα αναγκαία, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 334
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν
παιδοπορνογραφικό υλικό.

2. Εν αναμονή της αφαίρεσης των εν 
λόγω ιστότοπων, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν συμπληρωματικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη φραγή της πρόσβασης 
σε ιστοσελίδες που περιέχουν ή διαδίδουν
εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών προς χρήστες του Διαδικτύου 
που βρίσκονται στο έδαφός τους. Η 
φραγή ως προς την πρόσβαση γίνεται υπό 
τον όρο της ύπαρξης επαρκών 
εγγυήσεων, ειδικότερα για να 
εξασφαλίζεται ότι η φραγή περιορίζεται 
στα αναγκαία, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 335
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό.

2. Εν αναμονή της αφαίρεσης των εν 
λόγω ιστότοπων, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν συμπληρωματικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την χωρίς καθυστέρηση 
φραγή της πρόσβασης σε ιστοσελίδες που 
περιέχουν ή διαδίδουν παιδοπορνογραφικό 
υλικό προς τους χρήστες του Διαδικτύου 
που βρίσκονται στο έδαφός τους. Η 
φραγή ως προς την πρόσβαση γίνεται υπό 
τον όρο της ύπαρξης επαρκών 
εγγυήσεων, ειδικότερα για να 
εξασφαλίζεται ότι η φραγή περιορίζεται 
στα αναγκαία, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν
παιδοπορνογραφικό υλικό.

2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη
εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα για να 
περιορίσουν την πρόσβαση στους 
χρήστες του Διαδικτύου της χώρας τους 
σε ιστοσελίδες που περιέχουν ή διαδίδουν 
υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι 
απαραίτητα, διαφανή, ανάλογα, να 
προβλέπονται από το νόμο και να 
υπόκεινται στο έλεγχο δικαστή, σύμφωνα 
με τα νομικά συστήματα των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 337
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Σταύρος Λαμπρινίδης, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες
του Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν
παιδοπορνογραφικό υλικό.

2. Επί πλέον, στις περιπτώσεις όπου η 
αφαίρεση περιεχομένου στην πηγή έχει 
αποβεί αδύνατον να επιτευχθεί, τα κράτη 
μέλη μπορούν, εφόσον προβλέπεται από 
το νόμο και κρίνεται αναγκαίο, να 
θεσπίσουν ενδεδειγμένες και διαφανείς 
διαδικασίες για τον περιορισμό της 
πρόσβασης των χρηστών του Διαδικτύου
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της χώρας τους σε ιστοσελίδες που 
περιέχουν ή διαδίδουν εικόνες 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 338
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό.

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
εντός του ενδεδειγμένου νομικού, 
ρυθμιστικού και αυτορυθμιστικού 
πλαισίου για να εξασφαλίσουν την 
αφαίρεση ιστοσελίδων που περιέχουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό και 
έχουν την έδρα τους στο έδαφός τους και 
να επιδιώξουν την αφαίρεση των 
αντίστοιχων σελίδων που εδρεύουν εκτός 
της χώρας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να αφαιρούν ιστοσελίδες αλλά 
αναγνωρίζεται η μεγαλύτερη δυσχέρεια της δράσης εκτός μιας χώρας.

Τροπολογία 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αφαιρούνται στην πηγή οι 
σελίδες του Διαδικτύου που περιέχουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό.
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Τροπολογία 340
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αφαιρούνται στην πηγή οι 
σελίδες του Διαδικτύου που περιέχουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό.

Or. en

Τροπολογία 341
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Σταύρος Λαμπρινίδης, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα μέτρα που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων, όπως αυτά 
διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών και τις γενικές 
αρχές του δικαίου της Ένωσης. 
Προβλέπεται δε να έχει προηγηθεί 
δικαστική απόφαση καθώς και το 
δικαίωμα αποτελεσματικού και έγκαιρου 
ελέγχου της νομιμότητας.

Or. en
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Τροπολογία 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση 
σχετικά με τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την 
αφαίρεση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών από σελίδες του 
Διαδικτύου.

Or. en


