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Módosítás 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 bevezető hivatkozás 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 294. cikkének (2) 
bekezdésére, valamint 82. cikkének (2) 
bekezdésére és 83. cikkének (1) 
bekezdésére, amelynek alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-
0088/2010),

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 294. cikkének (2) 
bekezdésére, valamint 16. cikkére, 82. 
cikkének (2) bekezdésére és 83. cikkének 
(1) bekezdésére, amelynek alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C7-0088/2010),

Or. en

Módosítás 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 a bevezető hivatkozás (új) 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 7., 8., 11. és 24. cikkére,

Or. en

Módosítás 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 b bevezető hivatkozás (új) 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének 8. és 10. cikkére,

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

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 c bevezető hivatkozás (új) 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az ENSZ 1989-es gyermekjogi 
egyezményére, és különösen annak 19. és 
34. cikkére,

Or. en

Módosítás 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 d bevezető hivatkozás (új) 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európa Tanácsnak a 
gyermekek szexuális kizsákmányolás és 
szexuális visszaélés elleni védelméről 
szóló, 2007-es egyezményére,

Or. en

Módosítás 43
Birgit Sippel

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
3 bekezdés 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a 
Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti 
parlamenteknek.

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a 
Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti 
parlamenteknek és az európai adatvédelmi 
biztosnak.

Or. en
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Módosítás 44
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyermekek szexuális zaklatása és 
szexuális kizsákmányolása – így a 
gyermekpornográfia – különösen súlyosan 
sérti az alapvető jogokat, kiváltképpen a 
gyermekeknek a jólétükhöz szükséges 
védelemre és gondoskodásra való jogát, 
amelyet a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény és az Európai Unió Alapjogi 
Chartája állapít meg.

(1) A gyermekek szexuális zaklatása és 
szexuális kizsákmányolása – így a 
gyermekpornográfia – különösen súlyosan 
sérti a jogszabályokat és az alapvető 
jogokat, kiváltképpen a gyermekeknek a 
jólétükhöz szükséges védelemre és 
gondoskodásra való jogát, amelyet a 
gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 
és az Európai Unió Alapjogi Chartája 
állapít meg.

Or. en

Módosítás 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A gyermekek szexuális zaklatása 
leggyakrabban a gyermekek közvetlen 
környezetében, hosszabb időszakon át 
történik, és az elkövetők tekintéllyel 
rendelkező személyek, például szülők, 
rokonok, tanárok, gyermekfelügyelők 
vagy vallási vezetők. A sértett és az 
elkövető közötti függőségi viszony, a 
közösségen belüli szigorú társadalmi vagy 
erkölcsi konvenciók, a bűntudat és a 
megtorlástól vagy kiközösítéstől való 
félelem miatt a fiatal sértettek rendkívül 
nehezen adnak hangot sérelmeiknek, és 
néhány esetben jóval a felnőttkorba lépés 
utánig hallgatnak. Ez jelentős akadálya a 
gyermekek zaklatásával kapcsolatban 
folytatott hatékony bűnvádi eljárásnak. A 
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gyermekek zaklatását ezért gyakran nem 
jelentik és nem büntetik.

Or. en

Indokolás

Egy közelmúltbeli (2011 februárjában közzéteendő) tanulmány kimutatja, hogy az esetek 
mintegy 30%-ában a szülők, 10%-ában a nagynénik és nagybácsik, 10%-ában a nagyszülők 
és mintegy 8%-ában a sértettek testvérei voltak a zaklatók. Ezenfelül a fiúk 19%-át és a 
lányok mintegy 10%-át zaklatták saját barátaik. Az esetek 10–20%-ában a gyermekeket 
intézményekben, például iskolában, sportklubokban és templomi közösségekben zaklatják.

Módosítás 46
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szexuális zaklatást főként olyan 
személyek követik el, akiket a gyermek 
ismer, és ez megtörténhet otthon, az 
iskolában, a közösségen belül, ifjúsági 
vagy vallási csoportokban vagy az állami 
gyermekgondozásban.

Or. en

Módosítás 47
Kinga Gál

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az internethasználat terjedése miatt 
nagyon fontos felhívni a figyelmet a 
megelőzés technikai lehetőségeire. 
Szükséges felvilágosító anyagok 
terjesztése a szülők és az oktatásban 
dolgozók körében a webes tartalmak 
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szűrésére alkalmas felügyeleti eszközök 
használatáról. Támogatandók olyan 
programok és termékek, amelyek 
alkalmasak a mobiltelefonokon és 
játékkonzolon keresztül elérhető webes 
tartalmas szűrésére is. Szükségesek 
továbbá olyan konkrét intézkedések, 
amelyek tájékoztatják a gyermekeket és 
felhívják figyelmüket a közösségi 
oldalakon megosztott információk és 
fényképek illetéktelen felhasználásának 
veszélyeire és az ezzel való visszaélés 
kockázatára.

Or. hu

Módosítás 48
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Fontos, hogy a gyermekek jogairól 
szóló egyezmény azon aláírói, akik nem 
tettek eleget az egyezmény 44. cikke 
szerinti jelentéstételi kötelezettségnek –
nevezetesen Belgium, Ciprus, 
Görögország, Portugália és a Szentszék –
jelentéseket terjesszenek a Gyermekjogi 
Bizottság elé az általuk az egyezményben 
elismert jogok érvényre juttatása 
érdekében elfogadott intézkedésekről és az 
e jogok gyakorlása terén elért 
előrehaladásról.

Or. en

Módosítás 49
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Javasolt, hogy a tagállamok nemzeti 
vagy helyi szinten, a civil társadalommal 
együttműködve hozzanak létre 
adatgyűjtési mechanizmusokat vagy 
fókuszpontokat a gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és zaklatása 
jelenségének megfigyelésére és 
értékelésére, kellően tiszteletben tartva a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
követelményeket, az Európa Tanácsnak a 
gyermekek szexuális kizsákmányolással és 
szexuális visszaéléssel szembeni 
védelméről szóló, 201. CETS számú 
egyezményével összhangban. Ahhoz, hogy 
megfelelően értékelni lehessen a szexuális 
zaklatás, a szexuális kizsákmányolás és a 
gyermekpornográfia elleni intézkedések 
eredményeit, az Uniónak tovább kell 
munkálkodnia módszertanain és 
adatgyűjtési módszerein annak érdekében, 
hogy összehasonlítható statisztikák 
szülessenek.

Or. en

Indokolás

Hiányoznak a megbízható adatok és ismeretek a bűncselekmény mértékével, illetve a 
gyermekek szexuális zaklatása és kizsákmányolása elleni szakpolitikai intézkedések 
hatékonyságával kapcsolatban.

Módosítás 50
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gyermekek eljárásban betöltött 
szerepét a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény szerinti jogaikkal 
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összhangban meg kell erősíteni.

Or. sv

Módosítás 51
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A hatóságok feladata, hogy alapos 
ismeretekre tegyenek szert a gyermekekre 
és a traumatikus élmények esetén 
tanúsított magatartásukra vonatkozóan 
annak érdekében, hogy biztosítsák a 
minőségi bizonyításfelvételt és 
csökkentsék a szükséges intézkedések 
lefolytatása alatt a gyermekekre nehezedő 
stresszt. Ehhez fokozott nemzetközi 
együttműködésre van szükség, és a 
hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy 
megfelelő erőforrások álljanak 
rendelkezésre a gyermekeket érintő 
nyomozásokhoz. 

Or. sv

Módosítás 52
Mariya Nedelcheva

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a gyermekek védve legyenek a 
szexuális zaklatás és a szexuális 
kizsákmányolás minden formájával 
szemben. Ennek érdekében tájékoztató és 
figyelemfelkeltő kampányok bevezetésével 
az iskolákat kell az ilyen típusú 
bűncselekmények megelőzésének 
elsődleges intézményévé tenni. Ehhez az 



PE456.647v02-00 10/166 AM\854749HU.doc

HU

iskolai dolgozókat megfelelő képzésben 
kell részesíteni annak érdekében, hogy 
tájékoztassák a gyermekeket jogaikról, 
megtanítsák nekik, miként ismerhetik fel 
és kerülhetik el a kockázatos helyzeteket, 
és bátorítsák őket, hogy mondják el, ha 
ilyen bűncselekmények áldozataivá váltak.

Or. fr

Módosítás 53
Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez az irányelv nem irányadó azokra 
tagállami szakpolitikákra nézve, amelyek 
az esetleg gyermekek bevonásával 
folytatott, beleegyezésen alapuló, az 
emberi fejlődés során a szexualitás 
normális felfedezésének tekinthető 
szexuális cselekményekre vonatkoznak, 
figyelembe véve az eltérő kulturális és jogi 
hagyományokat, valamint a gyermekek és 
a fiatal felnőttek közötti kapcsolatfelvétel 
és kapcsolattartás új formáit – ideértve az 
informatikai és kommunikációs 
technológiák útján megvalósulókat is.

(7) Ez az irányelv nem irányadó azokra 
tagállami szakpolitikákra nézve, amelyek 
az esetleg gyermekek bevonásával 
folytatott, beleegyezésen alapuló, az 
emberi fejlődés során a szexualitás 
normális felfedezésének tekinthető 
szexuális cselekményekre vonatkoznak, 
figyelembe véve az eltérő kulturális és jogi
hagyományokat, valamint a gyermekek és 
a fiatal felnőttek közötti kapcsolatfelvétel 
és kapcsolattartás új formáit – ideértve az 
informatikai és kommunikációs 
technológiák útján megvalósulókat is. Ezek 
a kérdések nem tartoznak az irányelv 
hatálya alá. Az említett kérdéseket illetően 
a tagállamoknak kell meghatározniuk, 
hogy mi büntetendő, és mi nem.

Or. en

Módosítás 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez az irányelv nem irányadó azokra 
tagállami szakpolitikákra nézve, amelyek 
az esetleg gyermekek bevonásával 
folytatott, beleegyezésen alapuló, az 
emberi fejlődés során a szexualitás 
normális felfedezésének tekinthető 
szexuális cselekményekre vonatkoznak, 
figyelembe véve az eltérő kulturális és jogi 
hagyományokat, valamint a gyermekek és 
a fiatal felnőttek közötti kapcsolatfelvétel 
és kapcsolattartás új formáit – ideértve az 
informatikai és kommunikációs 
technológiák útján megvalósulókat is.

(7) Amennyiben azok esetében nem 
történik zaklatás, kényszer vagy 
kizsákmányolás, ez az irányelv nem 
irányadó azokra tagállami szakpolitikákra 
nézve, amelyek az esetleg gyermekek 
bevonásával folytatott, beleegyezésen 
alapuló, az emberi fejlődés során a 
szexualitás normális felfedezésének 
tekinthető szexuális cselekményekre 
vonatkoznak, figyelembe véve az eltérő 
kulturális és jogi hagyományokat, valamint 
a gyermekek és a fiatal felnőttek közötti 
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új 
formáit – ideértve az informatikai és 
kommunikációs technológiák útján 
megvalósulókat is.

Or. en

Módosítás 55
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamokat ösztönözni kell arra, 
hogy a jövendő és jelenlegi tanárok és 
pedagógiai szakemberek oktatása során 
biztosítsák a szükséges képzéseket a 
gyermekek magatartásában bekövetkező 
változások okaira és a lehetséges 
keresendő magatartásváltozásokra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 56
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A gyermekek szexuális zaklatása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemben 
maradéktalanul ki kell használni a 
bűncselekményekből származó 
jövedelmek lefoglalására és elkobzására 
irányuló már rendelkezésre álló 
eszközöket, így az ENSZ nemzetközi 
szervezett bűnözés elleni egyezményét és 
annak jegyzőkönyveit, az Európa 
Tanácsnak a pénzmosásról, a 
bűncselekményből származó jövedelmek 
felkutatásáról, lefoglalásáról és 
elkobzásáról szóló, 1990. évi egyezményét, 
a pénzmosásról, valamint a 
bűncselekményhez felhasznált eszközök és 
az abból származó jövedelmek 
azonosításáról, felkutatásáról, 
befagyasztásáról, lefoglalásáról és 
elkobzásáról szóló, 2001. június 26-i 
2001/500/IB tanácsi kerethatározatot1, 
valamint a bűncselekményből származó 
jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez 
használt eszközök elkobzásáról szóló, 
2005. február 24-i 2005/212/IB tanácsi 
kerethatározatot2. Elő kell mozdítani, 
hogy az ebben az irányelvben említett 
bűncselekményekből származó, lefoglalt 
és elkobzott eszközöket és jövedelmeket a 
sértettek támogatására és védelmére – így 
többek között a sértettek kártalanítására –
fordítsák.
1 HL L 182., 2001.7.5., 1. o.
2 HL L 68., 2005.3.15., 49. o.

Or. en

Módosítás 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást.

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást 
vagy a leplezett megfigyelést is, beleértve 
az elektronikus megfigyelést is, 
amennyiben a magánélet védelme a 
nemzeti és uniós normákkal összhangban 
biztosított.

Or. en

Módosítás 58
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
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rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a 
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást.

rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a 
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást, de csak akkor 
alkalmazhatóak, ha teljes mértékben 
megfelelnek a szükségesség és az 
arányosság elvének, és biztosított a 
bírósági felülvizsgálat.

Or. en

Módosítás 59
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a 
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást.

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a 
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást. Alapvetően fontos a 
határokon átnyúló együttműködés is, és az 
Europol segítséget nyújthat a 
gyermekpornográfiai hálózatok 
felszámolására irányuló erőfeszítésekben.
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Or. el

Módosítás 60
Michèle Striffler

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Megelőző intézkedésként a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok 
mindenki számára hozzáférhetőek
legyenek, és különös figyelmet kell 
fordítaniuk arra, hogy azokat az olvasni 
még nem tudó gyermekek is megértsék. 
Ebből a célból kellőképpen érthető és az 
adott életkorra szabott plakátokat kell 
kihelyezni minden oktatási intézményben 
(óvodákban, általános és 
középiskolákban), és általánosságban 
minden olyan helyen, ahol a gyermekek 
megfordulnak.

Or. fr

Módosítás 61
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bűnügyi nyilvántartásokhoz és a 
gyermekzaklatási ügyekről vezetett 
nemzetközi adatbázisokhoz való gyors és 
eredményes hozzáférés érdekében 
hatékony nyomozati eszközöket és teljes 
körű határokon átnyúló együttműködést 
kell az ilyen bűncselekmények 
nyomozásáért és vádhatósági eljárásáért 
felelős személyek rendelkezésére 
bocsátani, mivel – amint azt az Emberi 
Jogok Európai Bírósága is megerősíti – a 
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gyermekek állami védelemre jogosultak a 
magánéletük lényeges szempontjaiba való 
beavatkozás ilyen súlyos eseteitől való 
hatékony elrettentés formájában. Ilyen 
eszközök lehetnek például az 
internethasználókhoz visszavezethető 
adatok gyors azonosítása – különös 
tekintettel a szexualitásra való felhívás 
(„grooming”) veszélyének jobban kitett 
virtuális helyekre, ahol biztosított a 
felhasználók anonimitása –, a 
kommunikáció lehallgatása és a fedett 
megfigyelés, ideértve az elektronikus 
megfigyelést, a bankszámlák vagy 
átutalások ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozásokat, az arányosság 
elvének figyelembevételével és a bírósági 
felülvizsgálatot fenntartva.

Or. it

Módosítás 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk az Unión kívüli országokkal 
folytatott nyílt párbeszédet és 
kommunikációt annak érdekében, hogy az 
adott nemzeti jog alapján el lehessen járni 
azon elkövetőkkel szemben, akik 
szexturizmus céljából az EU határain 
kívülre utaznak.

Or. en

Módosítás 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Figyelembe véve a szükségleteiket, 
gyermekvédelmi intézkedéseket kell 
elfogadni a gyermekek elsődleges 
érdekében. A kiskorú sértetteknek könnyen 
hozzá kell jutniuk a jogi 
segítségnyújtáshoz, beleértve a 
térítésmenetes jogi tanácsadást és jogi 
képviseletet, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését, amennyiben 
a zaklatásra a családon belül kerül sor. 
Emellett a kiskorú sértetteknek védelmet 
kell kapniuk – például a tagállami 
bevándorlási vagy üzletszerű kéjelgésre 
vonatkozó jogszabályok alapján kiszabható 
– szankcióktól, amennyiben az illetékes 
hatóságok figyelmét felhívják az ügyükre. 
Továbbá a büntetőeljárásban való részvétel 
– a kihallgatás vagy az elkövetővel történő 
szembesítés – nem okozhat további traumát 
a kiskorú sértetteknek.

(10) Gyermekvédelmi intézkedéseket és a 
kiskorú sértettekkel foglalkozó 
igazságügyi rendszer átalakítását célzó 
intézkedéseket kell elfogadni a gyermekek 
elsődleges érdekében, figyelembe véve a 
szükségleteiket és az ahhoz való jogukat,
hogy védelemben részesüljenek az 
ismétlődő – különösen magánéletük 
megsértése általi – viktimizáció 
kockázatával szemben, továbbá megfelelő 
súllyal kell kezelni véleményüket és 
nézeteiket, amint azt például a 
bűncselekmények gyermekkorú áldozatait 
és szemtanúit érintő ügyekkel kapcsolatos 
igazságszolgáltatásra vonatkozó ENSZ-
iránymutatásokban és az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága által a gyermekbarát 
igazságszolgáltatásról közzétett 
iránymutatásokban előirányozták. A 
kiskorú sértetteknek könnyen hozzá kell 
jutniuk a jogi segítségnyújtáshoz, beleértve 
a térítésmenetes jogi tanácsadást és jogi 
képviseletet, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését, amennyiben 
a zaklatásra a családon belül kerül sor. E 
tekintetben a kiskorú sértetteket és –
amennyiben nem érintettek a feltételezett 
zaklatásban – a szüleiket teljes körűen 
tájékoztatni kell jogaikról, a 
rendelkezésükre álló szolgáltatásokról, az 
eljárások állásáról és eredményéről, 
továbbá jogi tanácsadást és képviseletet 
kell biztosítani számukra, hogy kártérítési 
igénnyel élhessenek. Továbbá rendelkezni 
kell arról, hogy a bűncselekményben nem 
érintett szülők és gyámok megfelelő 
segítséget és képzést kapjanak ahhoz, 
hogy segítsék gyermeküket az eljárások és 
a gyógyulási időszak folyamán. Emellett a 
kiskorú sértetteknek védelmet kell kapniuk 
– például a tagállami bevándorlási vagy 
üzletszerű kéjelgésre vonatkozó 
jogszabályok alapján kiszabható –
szankcióktól, amennyiben az illetékes 
hatóságok figyelmét felhívják az ügyükre. 
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Továbbá a büntetőeljárásban való részvétel 
– a kihallgatás vagy az elkövetővel történő 
szembesítés – nem okozhat további traumát 
a kiskorú sértetteknek.

Or. en

Módosítás 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Figyelembe véve a szükségleteiket, 
gyermekvédelmi intézkedéseket kell 
elfogadni a gyermekek elsődleges 
érdekében. A kiskorú sértetteknek könnyen 
hozzá kell jutniuk a jogi 
segítségnyújtáshoz, beleértve a 
térítésmenetes jogi tanácsadást és jogi 
képviseletet, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését, amennyiben 
a zaklatásra a családon belül kerül sor. 
Emellett a kiskorú sértetteknek védelmet 
kell kapniuk – például a tagállami 
bevándorlási vagy üzletszerű kéjelgésre 
vonatkozó jogszabályok alapján kiszabható 
– szankcióktól, amennyiben az illetékes 
hatóságok figyelmét felhívják az ügyükre. 
Továbbá a büntetőeljárásban való részvétel 
– a kihallgatás vagy az elkövetővel történő 
szembesítés – nem okozhat további traumát 
a kiskorú sértetteknek.

(10) Figyelembe véve a szükségleteiket, 
ideértve személyazonosságuk mindenkori 
védelmét, gyermekvédelmi intézkedéseket 
kell elfogadni a gyermekek elsődleges 
érdekében. Az intézkedések közé kell 
tartozniuk a zaklatás megelőzését szolgáló 
figyelemfelkeltő kampányoknak, 
amelyeknek az összes érintett felet meg 
kell célozniuk, ideértve a gyermekeket, 
szülőket és az oktatásban dolgozókat is, 
annak érdekében, hogy megtudják, 
miként ismerhetik fel az akár interneten, 
akár nem interneten keresztül történő 
szexuális zaklatás jeleit. A kiskorú 
sértetteknek könnyen hozzá kell jutniuk a 
jogi segítségnyújtáshoz, beleértve a 
térítésmenetes jogi tanácsadást és jogi 
képviseletet, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését, amennyiben 
a zaklatásra a családon belül kerül sor. 
Emellett a kiskorú sértetteknek védelmet 
kell kapniuk – például a tagállami 
bevándorlási vagy üzletszerű kéjelgésre 
vonatkozó jogszabályok alapján kiszabható 
– szankcióktól, amennyiben az illetékes 
hatóságok figyelmét felhívják az ügyükre. 
Továbbá a büntetőeljárásban való részvétel 
– a kihallgatás vagy az elkövetővel történő 
szembesítés – nem okozhat további traumát 
a kiskorú sértetteknek.

Or. en
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Módosítás 65
Mariya Nedelcheva

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Tekintettel a szexuális zaklatás által 
esetlegesen okozott súlyos pszichológiai 
károsodásra, valamint arra, hogy a 
kiskorú sértettek nehezen – és olykor félve 
– beszélnek róla, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az elévülési 
szabályok tekintettel legyenek a 
bűncselekmény rendkívüli jellegére. Az 
elévülési időnek elegendő hosszúságúnak 
kell lennie annak biztosításához, hogy ha 
egy felnőtt nagykorúvá válva feljelentést 
nyújt be a gyermekkorában vele szemben 
elkövetett bűncselekményre vonatkozóan, 
feljelentését ne utasítsák el a 
bűncselekmény elkövetése óta eltelt időre 
hivatkozva. Hasonlóképpen biztosítani 
kell, hogy azok a felnőttek, akik 
gyermekkorukban szexuális zaklatás 
áldozatai voltak, a büntetőeljárás 
folyamán, és szükség esetén azt követően 
is megfelelő pszichológiai támogatásban 
és jogi segítségben részesüljenek.

Or. fr

Módosítás 66
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A kiskorú sértetteknek védelmet kell 
kapniuk a szankciókkal szemben, és 
megfelelő jogi segítséget és tanácsadást 
kell nyújtani számukra akkor is, ha nem 
indult büntetőeljárás.
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Or. en

Módosítás 67
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A kiskorú sértettek a 
büntetőeljárások során nem 
szembesíthetők az elkövetővel.

Or. en

Módosítás 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A bűnismétlés megelőzése, illetve 
minimálisra korlátozása érdekében fel kell 
mérni az elkövetők által jelentett veszélyt 
és a gyermekek elleni szexuális 
bűncselekmények esetleges ismételt 
elkövetésének kockázatát, továbbá 
önkéntes alapon hozzáférést kell biztosítani 
számukra a hatékony bűnmegelőzési 
programokhoz és intézkedésekhez.

(11) A bűnismétlés megelőzése, illetve 
minimálisra korlátozása érdekében az 
elkövetők számára önkéntes alapon 
hozzáférést kell biztosítani segítő 
programokhoz, kezelésekhez vagy 
gondozásokhoz.

Or. en

Módosítás 69
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A bűnismétlés megelőzése, illetve (11) A bűnismétlés megelőzése, illetve 
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minimálisra korlátozása érdekében fel kell 
mérni az elkövetők által jelentett veszélyt 
és a gyermekek elleni szexuális 
bűncselekmények esetleges ismételt 
elkövetésének kockázatát, továbbá 
önkéntes alapon hozzáférést kell biztosítani 
számukra a hatékony bűnmegelőzési 
programokhoz és intézkedésekhez.

minimálisra korlátozása érdekében fel kell 
mérni az elkövetők által jelentett veszélyt 
és a gyermekek elleni szexuális 
bűncselekmények esetleges ismételt 
elkövetésének kockázatát, továbbá
önkéntes alapon hozzáférést kell biztosítani 
számukra a hatékony bűnmegelőzési 
programokhoz és intézkedésekhez. A 
bűnmegelőzési programok 
hatékonyságának biztosítása érdekében 
javasolt, hogy a tagállamok rendszeresen 
értékeljék a legjobb eredményekkel járó 
módszereket és gyakorlatokat, valamint 
finanszírozzanak uniós szintű 
tanulmányokat, amelyek lehetővé teszik az 
összehasonlítást és a bevált gyakorlatok 
cseréjét.

Or. en

Indokolás

Bővebb ismeretekre van szükség a megelőzésre irányuló erőfeszítések hatékonyságát illetően, 
mivel tudni kell, hogy a zaklatás megelőzésére hozott intézkedések ténylegesen működnek-e. 
Ugyanakkor az egyes tagállamoknak nehézséget okozhat, hogy önállóan olyan vizsgálatokat 
végezzenek, amelyek eléggé széles körűek ahhoz, hogy megbízható eredményekkel 
szolgáljanak. Ezért hasznos volna az uniós szintű kutatás.

Módosítás 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Amennyiben az elkövetők által 
jelentett veszély és a gyermekek elleni 
szexuális bűncselekmények esetleges 
ismételt elkövetésének kockázata 
indokolttá teszi, az elítélt elkövetőket adott 
esetben átmenetileg vagy tartósan el kell 
tiltani a gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenységek 
gyakorlásától. Az ilyen tilalmak EU-n 

(12) Amennyiben az elkövetők által 
jelentett veszély és a gyermekek elleni 
szexuális bűncselekmények esetleges 
ismételt elkövetésének kockázata 
indokolttá teszi, az elítélt elkövetőket adott 
esetben átmenetileg vagy tartósan el kell 
tiltani a gyermekek felügyeletével 
kapcsolatos szakmai vagy önkéntes
tevékenységek gyakorlásától. Az ilyen 
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belüli érvényesítését meg kell könnyíteni. tilalmak EU-n belüli érvényesítését meg 
kell könnyíteni.

Or. en

Módosítás 71
Mariya Nedelcheva

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Amennyiben az elkövetők által 
jelentett veszély és a gyermekek elleni 
szexuális bűncselekmények esetleges 
ismételt elkövetésének kockázata 
indokolttá teszi, az elítélt elkövetőket adott 
esetben átmenetileg vagy tartósan el kell 
tiltani a gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenységek 
gyakorlásától. Az ilyen tilalmak EU-n 
belüli érvényesítését meg kell könnyíteni.

(12) Amennyiben az elkövetők által 
jelentett veszély és a gyermekek elleni 
szexuális bűncselekmények esetleges 
ismételt elkövetésének kockázata 
indokolttá teszi, az elítélt elkövetőket adott 
esetben átmenetileg vagy tartósan el kell 
tiltani a gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó bármely 
tevékenység gyakorlásától. Az ilyen 
tilalmak EU-n belüli érvényesítését meg 
kell könnyíteni.

Or. fr

Módosítás 72
Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Amennyiben az elkövetők által 
jelentett veszély és a gyermekek elleni 
szexuális bűncselekmények esetleges 
ismételt elkövetésének kockázata 
indokolttá teszi, az elítélt elkövetőket adott 
esetben átmenetileg vagy tartósan el kell 
tiltani a gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenységek 
gyakorlásától. Az ilyen tilalmak EU-n 
belüli érvényesítését meg kell könnyíteni.

(12) Amennyiben az elkövetők által 
jelentett veszély és a gyermekek elleni 
szexuális bűncselekmények esetleges 
ismételt elkövetésének kockázata 
indokolttá teszi, az elítélt elkövetőket adott 
esetben átmenetileg vagy tartósan el kell 
tiltani a gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó szakmai 
tevékenységek gyakorlásától. Az ilyen 
tilalmak EU-n belüli érvényesítését meg 
kell könnyíteni.
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Or. en

Módosítás 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Amennyiben az elkövetők által 
jelentett veszély és a gyermekek elleni 
szexuális bűncselekmények esetleges 
ismételt elkövetésének kockázata 
indokolttá teszi, az elítélt elkövetőket adott 
esetben átmenetileg vagy tartósan el kell 
tiltani a gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenységek 
gyakorlásától. Az ilyen tilalmak EU-n 
belüli érvényesítését meg kell könnyíteni.

(12) Bűnismétlés vagy annak kísérlete 
esetén az igazságügyi hatóságok 
intézkedéseket fogadhatnak el annak 
érdekében, hogy átmenetileg vagy tartósan
megakadályozzák, hogy az elkövető 
rendszeresen szakmai kapcsolatba lépjen 
gyermekekkel. Az ilyen tilalmak EU-n 
belüli érvényesítését meg kell könnyíteni.

Or. en

Módosítás 74
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Meg kell akadályozni, hogy elítélt 
elkövetők bármilyen, gyermekek 
gondozását közvetlenül magában foglaló 
szakmai tevékenységet folytassanak.

Or. en

Módosítás 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében. 
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatékonyan eltávolítsák a területükön
található, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakat. Mindazonáltal, 
az ilyen erőfeszítések ellenére nehéznek 
bizonyul a gyermekpornográf tartalom 
forrásnál történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló, gyermekek szexuális 
zaklatásáról készített anyag olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. Az 
ellene való küzdelem érdekében korlátozni 
kell a gyermekek szexuális zaklatását 
tartalmazó anyagok forgalmát annak révén, 
hogy megnehezítik ilyen képek feltöltését a 
nyilvánosan hozzáférhető világhálóra, 
elkerülve azokat a nem hatékony 
technikai intézkedéseket, amelyek 
amellett, hogy nem távolítják el az illegális 
anyagot az internetről, a zaklatás 
áldozatává vált gyermek újbóli 
viktimizációjához is vezetnek. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való lehető leggyorsabb 
eltávolítása, valamint a gyermekek 
szexuális zaklatásáról készített anyagok
előállításának, terjesztésének vagy 
letöltésének alapos gyanúja alatt álló
személyekkel szembeni fellépés érdekében. 
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal folytatott 
megerősített együttműködés révén és két-
vagy többoldalú megállapodások 
segítségével elősegítse, hogy a harmadik 
országok hatóságai hatékonyan 
eltávolítsák és egyidejűleg büntetőeljárást 
indítsanak azon személyek ellen, akik a 
területükön gyermekek szexuális 
zaklatásáról készített anyagot helyeztek el 
weboldalakon vagy előidézték annak 
interneten keresztül történő terjesztését. E 
célból fel kell használni a biztonságosabb 
internet program eredményeit, támogatni 
és ösztönözni kell az internetszolgáltatókat, 
és együtt kell működni az illetékes nem 
kormányzati szervezetekkel és 
egyesületekkel, például az Internetes 
Forródrót-szolgáltatók Nemzetközi 
Szövetségével. A kezdeményezések, a
hatóságok és az internet-szolgáltatói 
ágazat között ki kell alakítani, illetve meg 
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céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával összhangban 
kell eljárni. A biztonságosabb internet 
programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

kell erősíteni az együttműködést a 
bejelentések, az eltávolításra irányuló 
erőfeszítések és a bűnvádi eljáráshoz 
szükséges bizonyítékgyűjtés 
összehangolása és előmozdítása 
érdekében. Valamennyi ilyen intézkedés
során tiszteletben kell tartani a 
végfelhasználók érdekeit, az intézkedést 
jogszabálynak kell bevezetnie, emellett be 
kell tartani a bírósági eljárásokat, továbbá 
az Emberi Jogok Európai Egyezményével
és az Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni.

Or. en

Módosítás 76
Petra Kammerevert

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan
különleges típusú tartalom, amely nem
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy 
megnehezítik ilyen képek feltöltését a 
nyilvánosan hozzáférhető világhálóra.
Ezért intézkedésre van szükség a 
tartalomnak a forrásnál való eltávolítása, 
valamint a gyermekek szexuális zaklatását 
ábrázoló képek terjesztésében vagy 
letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése érdekében. Helyénvaló az EU-nak 

(13) A tizennyolc éven aluliak 
bevonásával folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolása olyan típusú 
tartalom, amelynek elkészítése, birtoklása, 
terjesztése, sokszorosítása vagy 
megvásárlása nem tartozik a védelmet 
élvező alapvető jogok közé. A „szexuális 
cselekmények ábrázolása” kifejezés 
használatának célja, hogy kiszélesítse a 
zaklatás fogalmát minden olyan szexuális 
cselekményre, amelyben tizennyolc éven 
aluli személyek vesznek részt, még azokra 
az esetekre is, ha ez utóbbiakat arra 
kényszerítették, hogy e cselekményeket 
saját magukon végezzék el. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
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az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott megerősített együttműködés 
révén elősegítse, hogy a harmadik 
országok hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakat. Mindazonáltal, 
az ilyen erőfeszítések ellenére nehéznek 
bizonyul a gyermekpornográf tartalom 
forrásnál történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 

forrásnál való, lehető leggyorsabb 
eltávolítása, valamint az ilyen tartalmak
elkészítésében, terjesztésében vagy 
letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése és a megfelelő jogi eljárásnak 
való alávetése érdekében. Helyénvaló az 
EU-nak az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott megerősített együttműködés 
révén, illetve két- vagy többoldalú 
megállapodások alapján elősegítse, hogy a 
harmadik országok hatóságai hatékonyan 
eltávolítsák a területükön található, 
tizennyolc éven aluli személyek 
bevonásával folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolását tartalmazó 
weboldalakat. Az Internetes Forródrót-
szolgáltatók Nemzetközi Szövetségével 
(INHOPE) folytatott együttműködést meg 
kell erősíteni. A párhuzamos munka 
elkerülése érdekében szükség van a 
hatóságok közötti együttműködés 
megvalósítására, illetve erősítésére. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.
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jelentések előállítása és cseréje.

Or. de

Módosítás 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében. 
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatékonyan eltávolítsák a területükön 
található, gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Mindazonáltal, az ilyen 
erőfeszítések ellenére nehéznek bizonyul a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát. Ezért intézkedésre van szükség 
a tartalomnak a forrásnál való eltávolítása, 
valamint a gyermekek szexuális zaklatását 
ábrázoló képek elkészítésében, 
terjesztésében vagy letöltésében bűnös 
személyek kézre kerítése érdekében. 
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatóságai hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakat. E célból 
megfelelő mechanizmusokat kell bevezetni 
az államok, az igazságügyi és rendőri 
hatóságok, valamint a 
gyermekpornográfia bejelentésére 
szolgáló pontok közötti nemzetközi 
együttműködés erősítésére az ilyen 
weboldalak biztonságos és gyors 
eltávolítása érdekében.
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megkönnyítik az illetékes rendőri vagy
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A 
biztonságosabb internet programnak 
forródróthálózatot kell létrehoznia, 
amelynek célja az információgyűjtés, 
továbbá az illegális online tartalmak főbb 
típusaira vonatkozó jelentések előállítása 
és cseréje.

Or. en

Módosítás 78
Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
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érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében. 
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatékonyan eltávolítsák a területükön
található, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakat. Mindazonáltal, 
az ilyen erőfeszítések ellenére nehéznek 
bizonyul a gyermekpornográf tartalom 
forrásnál történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 

érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való lehető leggyorsabb 
eltávolítása, valamint a gyermekek 
szexuális zaklatását ábrázoló képek 
készítésének, terjesztésének vagy 
letöltésének alapos gyanúja alatt álló 
személyek kézre kerítése és a velük 
szembeni fellépés érdekében. Helyénvaló 
az EU-nak az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal folytatott megerősített 
együttműködés révén és két- vagy 
többoldalú megállapodások segítségével 
elősegítse, hogy a harmadik országok
hatóságai hatékonyan eltávolítsák a 
gyermekek szexuális zaklatásáról készített 
anyagot tartalmazó vagy terjesztő 
internetes oldalakat, és büntetőeljárást 
indítsanak a területükön azon személyek 
ellen, akik gyermekek szexuális 
zaklatásáról készített anyagot helyeztek el 
weboldalakon vagy előidézték annak 
interneten keresztül történő terjesztését. 
Mindazonáltal, az ilyen erőfeszítések 
ellenére nehéznek bizonyul a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért a 
tagállamok kiegészítő intézkedéseket 
hozhatnak annak érdekében, hogy a 
területükön korlátozzák az internet-
felhasználók számára a hozzáférést a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
anyagokat tartalmazó vagy terjesztő 
internetes oldalakhoz. E célból – adott 
esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára kiegészítő 
intézkedések, például a letiltás 
elrendelését, vagy pedig olyanok, amelyek 
támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
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Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
korlátozására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló anyagokat tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalak eltávolítására 
vagy az azokhoz való hozzáférés 
korlátozására irányuló technikai 
intézkedésekhez fokozott együttműködésre 
van szükség a hatóságok között, 
kiváltképpen a munkafeladatok 
megkettőződésének elkerülése érdekében, 
és azért hogy a lehető legteljesebb körűek 
legyenek gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen intézkedés során 
tiszteletben kell tartani a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

Or. en

Indokolás

Nemzetközi megállapodásokon keresztül szigorú eljárásokat kell kialakítani annak 
biztosítására, hogy az illegális tartalom eltávolítása érdekében azonnal eljárjanak, 
garantálva mindeközben, hogy a rendőrségi nyomozás céljára megőrizzék a bizonyítékokat. A 
tagállamokra kell bízni a kiegészítő intézkedések – például a letiltás – végrehajtását a 
gyermekek zaklatását ábrázoló anyagokat tartalmazó internetes oldalakhoz való hozzáférés 
korlátozása érdekében.

Módosítás 79
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy 
megnehezítik ilyen képek feltöltését a 
nyilvánosan hozzáférhető világhálóra.
Ezért intézkedésre van szükség a 
tartalomnak a forrásnál való eltávolítása, 
valamint a gyermekek szexuális zaklatását 
ábrázoló képek terjesztésében vagy 
letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése érdekében. Helyénvaló az EU-nak 
az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott megerősített együttműködés 
révén elősegítse, hogy a harmadik 
országok hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakat. Mindazonáltal, 
az ilyen erőfeszítések ellenére nehéznek 
bizonyul a gyermekpornográf tartalom 
forrásnál történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 

(13) A tizennyolc éven aluliak 
bevonásával folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolása olyan típusú 
tartalom, amelynek elkészítése, birtoklása, 
terjesztése, sokszorosítása vagy 
megvásárlása nem tartozik a védelmet 
élvező alapvető jogok közé. A „szexuális 
cselekmények ábrázolása” kifejezés 
használatának célja, hogy kiszélesítse a 
zaklatás fogalmát minden olyan szexuális 
cselekményre, amelyben tizennyolc éven 
aluli személyek vesznek részt, még azokra 
az esetekre is, ha ez utóbbiakat arra 
kényszerítették, hogy e cselekményeket 
saját magukon végezzék el. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való, lehető leggyorsabb 
eltávolítása, valamint az ilyen tartalmak
készítésében, terjesztésében vagy 
letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése és a megfelelő jogi eljárásnak 
való alávetése érdekében. Helyénvaló az 
EU-nak az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott megerősített együttműködés 
révén, illetve két- vagy többoldalú 
megállapodások alapján elősegítse, hogy a 
harmadik országok hatékonyan eltávolítsák 
a területükön található, tizennyolc éven 
aluli személyek bevonásával folytatott 
szexuális cselekmények ábrázolását
tartalmazó weboldalakat. Az Internetes 
Forródrót-szolgáltatók Nemzetközi 
Szövetségével (INHOPE) folytatott 
együttműködést meg kell erősíteni. A 
párhuzamos munka elkerülése érdekében 
szükség van a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére. Valamennyi ilyen fejlesztés 
során figyelembe kell venni a 
végfelhasználók érdekeit, be kell tartani a 
hatályos jogi és bírósági eljárásokat, 
továbbá az emberi jogok európai 
egyezményével és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban kell 
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céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

eljárni. A biztonságosabb internet 
programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

Or. de

Módosítás 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében. 
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra, valamint 
elsőbbséget kell biztosítani az ilyen 
bűncselekményekkel kapcsolatos 
nyomozásnak és büntetőeljárásnak. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek készítésében, terjesztésében vagy 



AM\854749HU.doc 33/166 PE456.647v02-00

HU

nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatékonyan eltávolítsák a területükön 
található, gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Mindazonáltal, az ilyen 
erőfeszítések ellenére nehéznek bizonyul a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 

letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése érdekében. Helyénvaló az EU-nak 
az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel folytatott megerősített 
együttműködés révén elősegítse, hogy a 
harmadik országok hatóságai hatékonyan 
távolítsák el a területükön üzemeltetett, 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat és járjanak el velük 
szemben. A hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében. Valamennyi ilyen 
fejlesztés során figyelembe kell venni a 
végfelhasználók érdekeit, be kell tartani a 
hatályos jogi és bírósági eljárásokat, 
továbbá az emberi jogok európai 
egyezményével és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban kell 
eljárni. Kizárólag abban az esetben, ha 
nehézségekbe ütközik az eltávolítással és 
büntetőeljárással kapcsolatban harmadik 
országokkal folytatott együttműködés, a 
tagállamok jogi intézkedéseket hozhatnak 
a gyermekek szexuális zaklatásáról 
készített képeket tartalmazó vagy terjesztő 
internetes oldalakhoz való hozzáférés 
korlátozására. A biztonságosabb internet 
programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.
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jelentések előállítása és cseréje.

Or. en

Módosítás 81
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében. 
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatékonyan eltávolítsák a területükön 
található, gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Mindazonáltal, az ilyen 
erőfeszítések ellenére nehéznek bizonyul a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek készítésében, terjesztésében vagy 
letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése érdekében. Helyénvaló az EU-nak 
az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott megerősített együttműködés 
révén elősegítse, hogy a harmadik 
országok hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakat. A gyermekek 
zaklatását ábrázoló tartalom eltávolítása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen 
azért, hogy a lehető legteljesebb körűek 
legyenek a gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák, és 
hogy elkerüljék a párhuzamos 
munkavégzést. Valamennyi ilyen fejlesztés 
során figyelembe kell venni a 
végfelhasználók érdekeit, be kell tartani a 
hatályos jogi és bírósági eljárásokat, 
továbbá az emberi jogok európai 
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igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

egyezményével és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban kell 
eljárni. A biztonságosabb internet 
programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
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ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében. 
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatékonyan eltávolítsák a területükön 
található, gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Mindazonáltal, az ilyen 
erőfeszítések ellenére nehéznek bizonyul a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 

ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek készítésében, terjesztésében vagy 
letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése érdekében. Helyénvaló az EU-nak 
az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott megerősített együttműködés 
révén elősegítse, hogy a harmadik 
országok hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakat. A gyermekek 
zaklatását ábrázoló tartalom eltávolítása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen 
azért, hogy a lehető legteljesebb körűek 
legyenek a gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák, és 
hogy elkerüljék a párhuzamos 
munkavégzést. Valamennyi ilyen fejlesztés 
során figyelembe kell venni a 
végfelhasználók érdekeit, be kell tartani a 
hatályos jogi és bírósági eljárásokat, 
továbbá az emberi jogok európai 
egyezményével és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban kell 
eljárni. A biztonságosabb internet 
programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.



AM\854749HU.doc 37/166 PE456.647v02-00

HU

bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében. 
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatékonyan eltávolítsák a területükön 
található, gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Mindazonáltal, az ilyen 
erőfeszítések ellenére nehéznek bizonyul a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek készítésében, terjesztésében vagy 
letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése érdekében. Helyénvaló az EU-nak 
az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott megerősített együttműködés 
révén elősegítse, hogy a harmadik 
országok hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakat. Mindazonáltal az 
ilyen erőfeszítések ellenére, amennyiben 
az eredeti pornográf anyag nem az EU-n 
belül található, gyakran nem lehetséges a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása, vagy azért, mert a 
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mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

szerver helye szerinti állam nem hajlandó 
együttműködni, vagy pedig azért, mert 
annak elérése, hogy az érintett állam 
eltávolítsa a tartalmat, különösen 
hosszadalmasnak bizonyul. Ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes igazságügyi 
vagy rendőri hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyan nem 
jogalkotási intézkedések, amelyek 
támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntes 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

Or. en
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Módosítás 84
Michèle Striffler

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében. 
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatékonyan eltávolítsák a területükön 
található, gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Mindazonáltal, az ilyen 
erőfeszítések ellenére nehéznek bizonyul a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek készítésében, terjesztésében vagy 
letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése érdekében. Helyénvaló az EU-nak 
az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott megerősített együttműködés 
révén elősegítse, hogy a harmadik 
országok hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakat. Mindazonáltal, az 
ilyen erőfeszítések ellenére nehéznek 
bizonyul a gyermekpornográf tartalom 
forrásnál történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, kötelezve az 
internetszolgáltatókat, hogy dolgozzanak ki 
magatartási kódexeket és iránymutatásokat 
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alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

az ilyen internetes oldalakhoz történő 
hozzáférés letiltására, növelve ezáltal a 
szolgáltatók felelősségét. A gyermekek 
zaklatását ábrázoló tartalom eltávolítása és 
letiltása céljából egyaránt a hatóságok 
közötti együttműködés megvalósítására, 
illetve erősítésére van szükség,
kiváltképpen a munkafeladatok 
megkettőződésének elkerülése érdekében, 
és azért hogy a lehető legteljesebb körűek 
legyenek gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

Or. fr

Módosítás 85
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
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gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében. 
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatékonyan eltávolítsák a területükön 
található, gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Mindazonáltal, az ilyen 
erőfeszítések ellenére nehéznek bizonyul a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 

gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek készítésében, terjesztésében vagy 
letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése érdekében. Helyénvaló az EU-nak 
az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott megerősített együttműködés 
révén elősegítse, hogy a harmadik 
országok hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakat. Minden olyan, 
valamely uniós tagállamból származó 
weboldalt el kell távolítani, amely 
gyermekek szexuális zaklatásáról készített 
képeket tartalmaz. Mindazonáltal, az ilyen 
erőfeszítések ellenére nehéznek bizonyul a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
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internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

Or. en

Módosítás 86
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A jelen irányelv végrehajtása során 
feldolgozott esetleges személyes adatokat a 
magánélet és a személyes adatok 
védelmére vonatkozó összes uniós 
előírásnak megfelelően kell védeni.

Or. en

Módosítás 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A jelen irányelv végrehajtása során 
feldolgozott esetleges személyes adatokat a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
kerethatározatnak1, az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok 
kezeléséről, feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről szóló, 2002. július 
12-i 2002/58/EK európai parlamenti és 
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tanácsi irányelvnek2 (elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv), valamint 
az Európa Tanácsnak a személyes adatok 
gépi feldolgozása során az egyének 
védelméről szóló, valamennyi tagállam 
által ratifikált 1981. január 28-i 
egyezményében rögzített elveknek 
megfelelően kell védeni.
_____________
1 HL L 350., 2008.12.30., 60. o.
2 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

Or. en

Módosítás 88
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia 
a weboldalak letiltásának kockázatait és 
esetleges hátrányait. A vizsgálatnak ki kell 
térnie annak értékelésére is, hogy 
mennyiben áll fenn a demokratikus jogok 
gyengülésének kockázata, valamint 
figyelembe kell vennie azt is, hogy a 
weboldalak letiltásának elterjedt 
gyakorlata a totalitárius társadalmi 
rendszerekben a véleménynyilvánítás 
szabadságának korlátozását célozza. 

Or. en

Módosítás 89
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és szem előtt tartja a 

(15) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és szem előtt tartja a 
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különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert elveket, nevezetesen 
az emberi méltóságot, a kínzás és az 
embertelen vagy megalázó bánásmód és 
büntetés tilalmát, a gyermekek jogait, a 
szabadsághoz és biztonsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, a személyes adatok védelmét, 
a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, a bűncselekmények 
és büntetések törvényességének és 
arányosságának elveit. Ez az irányelv 
mindenekelőtt az említett jogok teljes körű 
tiszteletben tartására törekszik, és ennek 
megfelelően kell végrehajtani.

különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert elveket, nevezetesen 
az emberi méltóságot, a kínzás és az 
embertelen vagy megalázó bánásmód és 
büntetés tilalmát, a gyermekek jogait, a 
szabadsághoz és biztonsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, a magánélet és a személyes 
adatok védelmét, a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jogot, a bűncselekmények és 
büntetések törvényességének és 
arányosságának elveit. Ez az irányelv 
mindenekelőtt az említett jogok teljes körű 
tiszteletben tartására törekszik, és ennek 
megfelelően kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 90
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja a bűncselekményi 
tényállások és a büntetési tételek 
meghatározására vonatkozó szabályozási 
minimumok megállapítása a gyermekek 
szexuális kizsákmányolása terén. A 
jogszabály további célja, hogy közös 
rendelkezéseket vezessen be a 
bűncselekmények megelőzése és azok 
áldozatainak védelme érdekében.

Ezen irányelv célja a bűncselekményi 
tényállások és a büntetési tételek 
meghatározására vonatkozó szabályozási 
minimumok megállapítása a gyermekek 
szexuális zaklatása és szexuális
kizsákmányolása, valamint a 
gyermekekkel való szexuális visszaélésről 
készült anyagok bemutatása terén. A 
jogszabály további célja, hogy közös 
rendelkezéseket vezessen be a 
bűncselekmények megelőzése és azok 
áldozatainak védelme érdekében.

Or. en

Módosítás 91
Antigoni Papadopoulou

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „gyermek”: bármely 18 évesnél 
fiatalabb személy;

a) „gyermek”: bármely kiskorú/személy, 
aki nem érte el a nemzeti jog szerinti 
törvényes beleegyezési korhatárt;

Or. en

Módosítás 92
Jean Lambert a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „gyermekpornográfia”: b) „gyermekek szexuális zaklatásáról 
készített anyag”:

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Módosítás 93
Ernst Strasser

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „gyermekpornográfia”: b) „gyermekpornográfia” vagy „gyermekek 
szexuális zaklatásáról készített anyag”:

Or. en

Módosítás 94
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „gyermekpornográfia”: b) „gyermekek szexuális zaklatásáról 
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készített képek”:

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „gyermekpornográfia”: b) „gyermekpornográfia” vagy „gyermekek 
szexuális zaklatásáról készített anyag”:

Or. en

Módosítás 96
Petra Kammerevert

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. kifejezetten szexuális – valódi vagy 
színlelt – magatartást tanúsító, 
gyermeknek látszó személyt ábrázoló 
adathordozó, vagy gyermeknek látszó 
személy nemi szerveinek bármely, 
elsődlegesen a nemi vágy felkeltése 
céljából történő ábrázolása; or

törölve

Or. de
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Módosítás 97
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. kifejezetten szexuális – valódi vagy 
színlelt – magatartást tanúsító, gyermeknek 
látszó személyt ábrázoló adathordozó, vagy 
gyermeknek látszó személy nemi 
szerveinek bármely, elsődlegesen a nemi 
vágy felkeltése céljából történő 
ábrázolása; vagy

iii. kifejezetten szexuális – valódi vagy 
színlelt – magatartást tanúsító gyermeket 
vagy gyermek virtuális képét ábrázoló 
adathordozó, vagy a gyermek nemi 
szerveinek vagy azok virtuális képének
bármely, elsődlegesen a nemi vágy 
felkeltése céljából történő bemutatása; 
vagy

Or. fr

Módosítás 98
Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. kifejezetten szexuális magatartást 
tanúsító gyermek valószerű képei, vagy 
gyermek nemi szerveinek valószerű képei, 
függetlenül a gyermek tényleges 
létezésétől, amelyek elsődlegesen a nemi 
vágy felkeltésére szolgálnak;

iv. kifejezetten szexuális magatartást 
tanúsító gyermek valószerű képei, vagy 
gyermek nemi szerveinek valószerű képei, 
amelyek elsődlegesen a nemi vágy 
felkeltésére szolgálnak;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. kifejezetten szexuális magatartást 
tanúsító gyermek valószerű képei, vagy 
gyermek nemi szerveinek valószerű képei, 
függetlenül a gyermek tényleges 

iv. kifejezetten szexuális magatartást 
tanúsító gyermek valószerű képei vagy 
gyermek, illetve gyermek virtuális képe
nemi szerveinek valószerű képei, amelyek 
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létezésétől, amelyek elsődlegesen a nemi 
vágy felkeltésére szolgálnak;

elsődlegesen a nemi vágy felkeltésére 
szolgálnak;

Or. fr

Módosítás 100
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. kifejezetten szexuális magatartást 
tanúsító gyermek valószerű képei, vagy 
gyermek nemi szerveinek valószerű képei, 
függetlenül a gyermek tényleges 
létezésétől, amelyek elsődlegesen a nemi 
vágy felkeltésére szolgálnak;

iv. kifejezetten szexuális magatartást 
tanúsító, vagy ilyen magatartást 
tanúsítóként ábrázolt gyermek valószerű 
képei, vagy gyermek nemi szerveinek 
valószerű képei, függetlenül a gyermek 
tényleges létezésétől, amelyek 
elsődlegesen a nemi vágy felkeltésére 
szolgálnak;

Or. en

Módosítás 101
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv a alpont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a gyermekpornográfia a gyermekek 
zaklatása egyik formájának minősül;

Or. en

Módosítás 102
Jean Lambert a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „gyermekek szexuális 
kizsákmányolása utazás és turizmus 
során”: gyermekek egy vagy több olyan
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személy általi szexuális kizsákmányolása, 
akik szokásos környezetükből olyan 
célállomásra utaznak, ahol gyermekekkel 
szexuális érintkezésbe lépnek;

Or. en

Indokolás

A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) turistákra vonatkozó fogalommeghatározása, 1997.

Módosítás 103
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „gyermekek szexuális 
kizsákmányolása utazás és turizmus 
során”: gyermekek egy vagy több olyan 
személy általi szexuális kizsákmányolása, 
akik szokásos környezetükből olyan 
célállomásra utaznak, ahol gyermekekkel 
szexuális érintkezésbe lépnek.

Or. en

Indokolás

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „gyermekek szexuális 
kizsákmányolása utazás és turizmus 
során”: gyermekek egy vagy több olyan 
személy általi szexuális kizsákmányolása, 
akik szokásos környezetükből olyan 
célállomásra utaznak, ahol gyermekekkel 
szexuális érintkezésbe lépnek.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a (2) –(5) bekezdésben 
említett szándékos magatartások
büntetendők legyenek az alábbiak szerint:

1. Mivel a büntetőjogi rendszerek az egyes 
tagállamok jogrendjétől elválaszthatatlan 
szempontok, a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a következőkben 
ismertetett szándékos magatartások
büntetőjogi tényállásként törvénybe 
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legyenek iktatva, valamint hogy 
büntetőjogi szankciórendszerüknek 
megfelelően a cselekményekre súlyukhoz 
igazodó büntetési tételeket határozzanak 
meg.

Or. de

Módosítás 106
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermek a nemi vágy 
felkeltése céljából szexuális zaklatás vagy 
szexuális tevékenység megtekintésére 
történő rábírása – akkor is, ha abban a 
gyermek nem vesz részt – miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

2. A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő személy a nemi vágy 
felkeltése céljából szexuális zaklatás vagy 
szexuális tevékenység megtekintésére 
történő rábírása – akkor is, ha abban a 
személy nem vesz részt – az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti
magatartásnak minősül.

Or. de

Módosítás 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermek a nemi vágy 
felkeltése céljából szexuális zaklatás vagy 
szexuális tevékenység megtekintésére 
történő rábírása – akkor is, ha abban a 
gyermek nem vesz részt – miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

2. A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermek szexuális 
zaklatás vagy szexuális tevékenység 
megtekintésére történő rábírása – akkor is, 
ha abban a gyermek nem vesz részt – miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább három évig kell, hogy terjedjen.

Or. en



PE456.647v02-00 52/166 AM\854749HU.doc

HU

Módosítás 108
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermek a nemi vágy 
felkeltése céljából szexuális zaklatás vagy 
szexuális tevékenység megtekintésére 
történő rábírása – akkor is, ha abban a 
gyermek nem vesz részt – miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

2. A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermek a nemi vágy 
felkeltése céljából szexuális zaklatás vagy 
szexuális tevékenység megtekintésére 
történő rábírása – akkor is, ha abban a 
gyermek nem vesz részt – miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig kell, hogy terjedjen, valamint magával 
kell vonnia a gyermekekkel való kapcsolat 
bármely formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it

Módosítás 109
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermekkel folytatott 
szexuális tevékenység miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig terjedjen.

3. A nemzeti jog szerinti beleegyezési 
korhatárt el nem érő személlyel folytatott 
szexuális tevékenység az (1) bekezdésben 
foglaltak szerinti magatartásnak minősül.

Or. de

Módosítás 110
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermekkel folytatott 

3. A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermekkel folytatott 
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szexuális tevékenység miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig terjedjen.

szexuális tevékenység miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig kell, hogy terjedjen, valamint magával 
kell vonnia a gyermekekkel való kapcsolat 
bármely formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it

Módosítás 111
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben:

4. A tizennyolc éven aluli személlyel
folytatott szexuális tevékenység, 
amennyiben:

i. a gyermekkel kapcsolatban fennálló,
elismert bizalmi, hatalmi vagy befolyási 
helyzettel élnek vissza, a kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen; vagy

i. az e személlyel kapcsolatban fennálló, 
elismert bizalmi, hatalmi vagy befolyási 
helyzettel élnek vissza; vagy

ii. a gyermek különösen veszélyeztetett 
helyzetével, különösen szellemi vagy testi 
fogyatékosságával, vagy eltartotti 
helyzetével élnek vissza, a kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen; vagy

ii. e személy különösen veszélyeztetett 
helyzetével, különösen szellemi vagy testi 
fogyatékosságával, vagy eltartotti 
helyzetével élnek vissza; vagy

iii. kényszert, erőszakot vagy fenyegetést 
alkalmaznak, a kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább tíz 
évig terjedjen.

iii. kényszert, erőszakot vagy fenyegetést 
alkalmaznak,

az (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.

Or. de

Módosítás 112
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – iii pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. kényszert, erőszakot vagy fenyegetést 
alkalmaznak, a kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább tíz 
évig terjedjen.

iii. kényszert, erőszakot vagy fenyegetést 
alkalmaznak, a kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább tíz 
évig kell, hogy terjedjen, valamint magával 
kell vonnia a gyermekekkel való kapcsolat 
bármely formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it

Módosítás 113
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gyermek harmadik féllel való szexuális 
tevékenységre kényszerítése miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább tíz évig terjedjen.

5. Tizennyolc éven aluli személy harmadik 
féllel való szexuális tevékenységre 
kényszerítése az (1) bekezdésben foglaltak 
szerinti magatartásnak minősül.

Or. de

Módosítás 114
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gyermek harmadik féllel való szexuális 
tevékenységre kényszerítése miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább tíz évig terjedjen.

5. Gyermek harmadik féllel való szexuális 
tevékenységre kényszerítése miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább tíz évig kell, hogy terjedjen, 
valamint magával kell vonnia a 
gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it
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Módosítás 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gyermek harmadik féllel való szexuális 
tevékenységre kényszerítése miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább tíz évig terjedjen.

5. Gyermek harmadik féllel való szexuális 
tevékenységre kényszerítése, erőltetése 
vagy fenyegetése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább tíz 
évig kell, hogy terjedjen.

Or. en

Módosítás 116
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a (2) –(11) bekezdésben 
említett szándékos magatartások 
büntetendők legyenek az alábbiak szerint:

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a (2)–(11) bekezdésben 
említett magatartások büntetendők 
legyenek.

Or. en

Módosítás 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a (2) –(5) bekezdésben 
említett szándékos magatartások
büntetendők legyenek az alábbiak szerint:

1. Mivel a büntetőjogi rendszerek az egyes 
tagállamok jogrendjétől elválaszthatatlan 
szempontok, a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a következőkben 
ismertetett szándékos magatartások
büntetőjogi tényállásként törvénybe 
legyenek iktatva, valamint hogy 
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büntetőjogi szankciórendszerüknek 
megfelelően a cselekményekre súlyukhoz 
igazodó büntetési tételeket határozzanak 
meg.

Or. de

Módosítás 118
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a (2) –(11) bekezdésben 
említett szándékos magatartások
büntetendők legyenek az alábbiak szerint:

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a (2)–(11) bekezdésben 
említett cselekedetek – amelyek célja, 
hogy a bűn elkövetésére bírják a 
gyermeket – büntetendők legyenek.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

2. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre történő rábírása vagy az ennek 
érdekében végzett kerítés, illetve a 
gyermek e célból, haszonszerzéssel járó 
vagy egyéb módon történő 
kizsákmányolása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa a 
beleegyezési korhatárt el nem érő gyermek 
esetében legalább öt évig kell. hogy 
terjedjen, az említett korhatárt betöltött 
gyermek esetében pedig legalább két évig 
kell, hogy terjedjen.

Or. en
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Módosítás 120
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

2. Tizennyolc éven aluli személy pornográf 
előadáson való részvételre való rábírása az 
(1) bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.

Or. de

Módosítás 121
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

2. Gyermek pornográf előadáson való
részvételre való rábírása a gyermek 
zaklatásának minősül, ezért emiatt a 
tagállam által megállapított mértékű 
szabadságvesztés szabható ki.

Or. en

Módosítás 122
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

2. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig kell, hogy terjedjen, valamint magával 
kell vonnia a gyermekekkel való kapcsolat 
bármely formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it
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Indokolás

A gyermekek zaklatása kihasználásának szigorúbb büntetést és a gyermekekkel való kapcsolat 
eltiltását kell maga után vonnia. 

Módosítás 123
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

2. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig kell, hogy terjedjen, valamint 
megfelelő pénzbírság kiszabásával kell, 
hogy járjon.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
gyermek egyéb kizsákmányolása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig terjedjen.

törölve

Or. en

Módosítás 125
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 

3. Tizennyolc éven aluli személy pornográf 
előadáson való részvételéből történő 
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gyermek egyéb kizsákmányolása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig terjedjen.

haszonszerzés vagy a személy egyéb 
kizsákmányolása az (1) bekezdésben 
foglaltak szerinti magatartásnak minősül.

Or. de

Módosítás 126
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
gyermek egyéb kizsákmányolása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig terjedjen.

3. A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
gyermek egyéb kizsákmányolása a 
gyermek zaklatásának minősül, ezért 
emiatt a tagállam által megállapított 
mértékű szabadságvesztés szabható ki.

Or. en

Módosítás 127
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
gyermek egyéb kizsákmányolása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig terjedjen.

3. A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
gyermek egyéb kizsákmányolása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig kell. hogy terjedjen, 
valamint magával kell vonnia a 
gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it

Indokolás

A gyermekek zaklatása kihasználásának szigorúbb büntetést és a gyermekekkel való kapcsolat 
eltiltását kell maga után vonnia. 



PE456.647v02-00 60/166 AM\854749HU.doc

HU

Módosítás 128
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
gyermek egyéb kizsákmányolása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig terjedjen.

3. A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
gyermek egyéb kizsákmányolása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig kell, hogy terjedjen, 
valamint megfelelő pénzbírság 
kiszabásával kell, hogy járjon.

Or. en

Módosítás 129
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való szándékos
részvétel miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

4. Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való részvétel a
gyermek zaklatásának minősül, ezért 
emiatt a tagállam által megállapított 
mértékű szabadságvesztés szabható ki.

Or. en

Módosítás 130
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való szándékos 
részvétel miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

4. Tizennyolc éven aluli személy
részvételével folytatott pornográf 
előadáson való szándékos részvétel az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.
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Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való szándékos 
részvétel miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

4. Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való szándékos 
részvétel miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa a 
beleegyezési korhatárt el nem érő gyermek 
esetében legalább két évig kell, hogy 
terjedjen, az említett korhatárt betöltött 
gyermek esetében pedig legalább egy évig 
kell, hogy terjedjen.

Or. en

Módosítás 132
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való szándékos 
részvétel miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

4. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig kell, hogy terjedjen, valamint magával 
kell vonnia a gyermekekkel való kapcsolat 
bármely formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it

Indokolás

A gyermekek zaklatása kihasználásának szigorúbb büntetést és a gyermekekkel való kapcsolat 
eltiltását kell maga után vonnia. 
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Módosítás 133
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való szándékos 
részvétel miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

4. Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való szándékos 
részvétel miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig kell, hogy terjedjen, valamint 
megfelelő pénzbírság kiszabásával kell, 
hogy járjon. 

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gyermek pornográf előadáson való 
részvétele érdekében végzett kerítés miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

törölve

Or. en

Módosítás 135
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gyermek pornográf előadáson való 
részvétele érdekében végzett kerítés miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

5. Gyermek pornográf előadáson való 
részvétele érdekében végzett kerítés a 
gyermek zaklatásának minősül, ezért 
emiatt a tagállam által megállapított 
mértékű szabadságvesztés szabható ki.

Or. en
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Módosítás 136
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gyermek pornográf előadáson való 
részvétele érdekében végzett kerítés miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

5. Tizennyolc éven aluli személy pornográf 
előadáson való részvétele érdekében 
végzett kerítés az (1) bekezdés szerinti 
magatartásnak minősül.

Or. de

Módosítás 137
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gyermek pornográf előadáson való 
részvétele érdekében végzett kerítés miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

5. Gyermek pornográf előadáson való 
részvétele érdekében végzett kerítés miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig kell, hogy terjedjen, 
valamint magával kell vonnia a 
gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it

Módosítás 138
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gyermek pornográf előadáson való 
részvétele érdekében végzett kerítés miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

5. Gyermek pornográf előadáson való 
részvétele érdekében végzett kerítés miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig kell, hogy terjedjen, 
valamint megfelelő pénzbírság 
kiszabásával kell, hogy járjon.
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Or. en

Módosítás 139
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Gyermek prostitúcióra való rábírása 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább öt évig terjedjen.

6. A tizennyolc éven aluli személyt 
szexuális tevékenységben való részvételre 
rábíró vagy ilyen részvételt kihasználó 
személy, amennyiben fizetségképpen pénzt 
vagy egyéb díjazást, illetve ellenértéket 
adnak vagy ígérnek, függetlenül attól, 
hogy ezt a fizetséget, ígéretet vagy 
ellenértéket a tizennyolc éven aluli 
személynek vagy harmadik félnek 
nyújtják, bűnös az (1) bekezdésben 
foglaltak szerinti szándékos 
magatartásban.

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Gyermek prostitúcióra való rábírása 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább öt évig terjedjen.

6. Gyermek prostitúcióra való rábírása 
vagy az ennek érdekében végzett kerítés, 
illetve a gyermek e célból, 
haszonszerzéssel járó vagy egyéb módon 
történő kizsákmányolása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa a 
beleegyezési korhatárt el nem érő gyermek 
esetében legalább nyolc évig kell, hogy 
terjedjen, az említett korhatárt betöltött 
gyermek esetében pedig legalább öt évig 
kell, hogy terjedjen.

Or. en
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Módosítás 141
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Gyermek prostitúcióra való rábírása 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább öt évig terjedjen.

6. Gyermek prostitúcióra való rábírása a 
gyermek zaklatásának minősül, ezért 
emiatt a tagállam által megállapított 
mértékű szabadságvesztés szabható ki.

Or. en

Módosítás 142
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Gyermek prostitúcióra való rábírása 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább öt évig terjedjen.

6. Gyermek prostitúcióra való rábírása 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább öt évig kell, hogy terjedjen, 
valamint magával kell vonnia a 
gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it

Indokolás

A gyermekek zaklatása kihasználásának szigorúbb büntetést és a gyermekekkel való kapcsolat 
eltiltását kell maga után vonnia. 

Módosítás 143
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Gyermek prostitúcióra való rábírása 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 

6. Gyermek prostitúcióra való rábírása 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
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határa legalább öt évig terjedjen. határa legalább két évig kell, hogy 
terjedjen, valamint megfelelő pénzbírság 
kiszabásával kell, hogy járjon.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 
kizsákmányolása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig terjedjen.

törölve

Or. en

Módosítás 145
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 
kizsákmányolása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig terjedjen.

törölve

Or. de

Módosítás 146
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 

7. A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 
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kizsákmányolása miatt kiszabható
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig terjedjen.

kizsákmányolása a gyermek zaklatásának 
minősül, ezért emiatt a tagállam által 
megállapított mértékű szabadságvesztés 
szabható ki.

Or. en

Módosítás 147
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 
kizsákmányolása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig terjedjen.

7. A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 
kizsákmányolása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig kell, hogy terjedjen, valamint magával 
kell vonnia a gyermekekkel való kapcsolat 
bármely formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it

Indokolás

A gyermekek zaklatása kihasználásának szigorúbb büntetést és a gyermekekkel való kapcsolat 
eltiltását kell maga után vonnia. 

Módosítás 148
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 
kizsákmányolása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig terjedjen.

7. A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 
kizsákmányolása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig kell, hogy terjedjen, valamint 
megfelelő pénzbírság kiszabásával kell, 
hogy járjon.
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Or. en

Módosítás 149
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Gyermekkel folytatott szexuális
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

8. A tizennyolc éven aluli személlyel 
szexuális tevékenységet folytató és 
fizetségképpen pénzt vagy egyéb díjazást, 
illetve ellenértéket felajánló vagy ígérő 
személy, függetlenül attól, hogy ezt a 
fizetséget, ígéretet vagy ellenértéket a 
tizennyolc éven aluli személynek vagy 
harmadik félnek nyújtja, bűnös az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti szándékos 
magatartásban.

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

8. Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa a 
beleegyezési korhatárt el nem érő gyermek 
esetében legalább öt évig kell, hogy 
terjedjen, az említett korhatárt betöltött 
gyermek esetében pedig legalább két évig 
kell, hogy terjedjen.

Or. en

Módosítás 151
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

8. Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig kell, hogy terjedjen, 
valamint megfelelő pénzbírság 
kiszabásával kell, hogy járjon.

Or. en

Módosítás 152
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

8. Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig kell, hogy terjedjen, 
valamint magával kell vonnia a 
gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it

Indokolás

A gyermekek zaklatása kihasználásának szigorúbb büntetést és a gyermekekkel való kapcsolat 
eltiltását kell maga után vonnia. 

Módosítás 153
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Gyermekkel folytatott szexuális 8. Gyermekkel folytatott szexuális 
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tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

tevékenység vagy abba történő 
beleegyezés miatt – függetlenül attól, hogy 
a szexuális tevékenység megtörténik-e –, 
amennyiben gyermekprostitúció valósul 
meg, a kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább hat évig kell, hogy
terjedjen.

Or. en

Módosítás 154
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

8. Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
gyermek zaklatásának minősül, ezért 
emiatt a tagállam által megállapított 
mértékű szabadságvesztés szabható ki.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre kényszerítése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen.

9. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre kényszer vagy erőszak 
alkalmazásával történő késztetése, illetve a 
gyermek e célból történő megfenyegetése 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa a beleegyezési korhatárt el nem érő 
gyermek esetében legalább nyolc évig kell, 
hogy terjedjen, az említett korhatárt 
betöltött gyermek esetében pedig legalább 
öt évig kell, hogy terjedjen.

Or. en
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Módosítás 156
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre kényszerítése miatt kiszabható
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen.

9. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre kényszerítése a gyermek 
zaklatásának minősül, ezért emiatt a 
tagállam által megállapított mértékű 
szabadságvesztés szabható ki.

Or. en

Módosítás 157
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre kényszerítése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen.

9. Tizennyolc éven aluli személy pornográf 
előadáson való részvételre kényszerítése az 
(1) bekezdés szerinti cselekménynek 
minősül.

Or. de

Módosítás 158
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre kényszerítése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen.

9. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre kényszerítése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig kell, hogy terjedjen, valamint 
megfelelő pénzbírság kiszabásával kell, 
hogy járjon.

Or. en
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Módosítás 159
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre kényszerítése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen.

9. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre kényszerítése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig kell, hogy terjedjen, valamint 
magával kell vonnia a gyermekekkel való 
kapcsolat bármely formájával járó 
foglalkozások gyakorlásától való eltiltást.

Or. it

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Gyermekprostitúció érdekében végzett 
kerítés miatt kiszabható szabadságvesztés 
felső határa legalább nyolc évig terjedjen.

törölve

Or. en

Módosítás 161
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Gyermekprostitúció érdekében végzett 
kerítés miatt kiszabható szabadságvesztés 
felső határa legalább nyolc évig terjedjen.

10. A tizennyolc éven aluli személyt 
szexuális tevékenységben való részvételre 
alkalmazó vagy kényszerítő személy, 
amennyiben fizetségképpen pénzt vagy 
egyéb díjazást, illetve ellenértéket adnak 
vagy ígérnek, függetlenül attól, hogy ezt a 
fizetséget, ígéretet vagy ellenértéket a 
tizennyolc éven aluli személynek vagy 



AM\854749HU.doc 73/166 PE456.647v02-00

HU

harmadik félnek nyújtják, bűnös az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti szándékos 
magatartásban.

Or. de

Módosítás 162
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Gyermekprostitúció érdekében végzett
kerítés miatt kiszabható szabadságvesztés
felső határa legalább nyolc évig terjedjen.

10. Gyermekprostitúció érdekében végzett 
kerítés a gyermek zaklatásának minősül, 
ezért emiatt a tagállam által megállapított 
mértékű szabadságvesztés szabható ki.

Or. en

Módosítás 163
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Gyermekprostitúció érdekében végzett 
kerítés miatt kiszabható szabadságvesztés 
felső határa legalább nyolc évig terjedjen.

10. Gyermekprostitúció érdekében végzett 
kerítés miatt kiszabható szabadságvesztés 
felső határa legalább nyolc évig kell, hogy
terjedjen, valamint magával kell vonnia a 
gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it

Módosítás 164
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Gyermekprostitúció érdekében végzett 10. Gyermekprostitúció érdekében végzett 
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kerítés miatt kiszabható szabadságvesztés 
felső határa legalább nyolc évig terjedjen.

kerítés miatt kiszabható szabadságvesztés 
felső határa legalább nyolc évig kell, hogy 
terjedjen, valamint megfelelő pénzbírság 
kiszabásával kell, hogy járjon.

Or. en

Módosítás 165
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 11 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Gyermek prostitúcióra kényszerítése 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább tíz évig terjedjen.

törölve

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 11 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Gyermek prostitúcióra kényszerítése 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább tíz évig terjedjen.

11. Gyermek prostitúcióra kényszerítése 
vagy erre erőszak alkalmazásával történő 
késztetése, illetve a gyermek e célból 
történő megfenyegetése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa a 
beleegyezési korhatárt el nem érő gyermek 
esetében legalább tíz évig kell, hogy 
terjedjen, az említett korhatárt betöltött 
gyermek esetében pedig legalább öt évig 
kell, hogy terjedjen.

Or. en

Módosítás 167
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 11 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Gyermek prostitúcióra kényszerítése 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább tíz évig terjedjen.

11. Gyermek prostitúcióra kényszerítése a 
gyermek zaklatásának minősül, ezért 
emiatt a tagállam által megállapított 
mértékű szabadságvesztés szabható ki.

Or. en

Módosítás 168
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 11 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Gyermek prostitúcióra kényszerítése 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább tíz évig terjedjen.

11. Gyermek prostitúcióra kényszerítése 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább tíz évig kell, hogy terjedjen, 
valamint magával kell vonnia a 
gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Or. it

Módosítás 169
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 11 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Gyermek prostitúcióra kényszerítése 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább tíz évig terjedjen.

11. Gyermek prostitúcióra kényszerítése 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább tíz évig kell, hogy terjedjen, 
valamint megfelelő pénzbírság 
kiszabásával kell, hogy járjon.

Or. en



PE456.647v02-00 76/166 AM\854749HU.doc

HU

Módosítás 170
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gyermekpornográfiával kapcsolatos 
bűncselekmények

A tizennyolc éven aluli személyek 
bevonásával folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolásával kapcsolatos 
bűncselekmények

Or. de

Módosítás 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a (2) –(6) bekezdésben 
említett szándékos magatartások 
büntetendők legyenek az alábbiak szerint:

1. Mivel a büntetőjogi rendszerek az egyes 
tagállamok jogrendjétől elválaszthatatlan 
szempontok, a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a következőkben 
ismertetett szándékos magatartások
büntetőjogi tényállásként törvénybe 
legyenek iktatva, valamint hogy 
büntetőjogi szankciórendszerüknek 
megfelelően a cselekményekre súlyukhoz 
igazodó büntetési tételeket határozzanak 
meg.

Or. de

Módosítás 172
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Gyermekpornográfia megszerzése vagy 
birtoklása miatt kiszabható 

2. Tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
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szabadságvesztés felső határa legalább 
egy évig terjedjen.

cselekményeket ábrázoló anyag
megszerzése vagy birtoklása az (1) 
bekezdés szerinti cselekménynek minősül.

Or. de

Módosítás 173
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Gyermekpornográfia megszerzése vagy 
birtoklása miatt kiszabható
szabadságvesztés felső határa legalább 
egy évig terjedjen.

2. A gyermekpornográfia megszerzése 
vagy birtoklása miatt kiszabható
szabadságvesztés mértékét a tagállam 
állapítja meg.

Or. en

Módosítás 174
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Gyermekpornográfia megszerzése vagy 
birtoklása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább egy 
évig terjedjen.

2. A gyermekpornográfia megszerzése 
vagy birtoklása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább egy 
évig kell, hogy terjedjen, valamint 
megfelelő pénzbírság kiszabásával kell, 
hogy járjon.

Or. en

Módosítás 175
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Gyermekpornográfiához való hozzáférés 
informatikai és kommunikációs 

3. A gyermekpornográfiához való 
hozzáférés tudatos megszerzése miatt 
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technológia útján történő tudatos 
megszerzése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább egy 
évig terjedjen.

kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább egy évig kell, hogy terjedjen.

Or. en

Módosítás 176
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Gyermekpornográfiához való 
hozzáférés informatikai és kommunikációs 
technológia útján történő tudatos 
megszerzése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
egy évig terjedjen.

3. Tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolásaihoz való 
hozzáférés informatikai és kommunikációs 
technológia útján történő tudatos 
megszerzése az (1) bekezdés szerinti 
cselekménynek minősül.

Or. de

Módosítás 177
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Gyermekpornográfiához való hozzáférés 
informatikai és kommunikációs 
technológia útján történő tudatos 
megszerzése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
egy évig terjedjen.

3. A gyermekpornográfiához való 
hozzáférés informatikai és kommunikációs 
technológia útján történő tudatos 
megszerzése a tagállam által 
meghatározott szabadságvesztéssel 
büntetendő.

Or. en

Módosítás 178
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Gyermekpornográfiához való hozzáférés 
informatikai és kommunikációs 
technológia útján történő tudatos 
megszerzése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább egy 
évig terjedjen.

3. A gyermekpornográfiához való 
hozzáférés informatikai és kommunikációs 
technológia útján történő tudatos 
megszerzése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább egy 
évig kell, hogy terjedjen, valamint 
megfelelő pénzbírság kiszabásával kell, 
hogy járjon.

Or. en

Módosítás 179
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Gyermekpornográfiához való hozzáférés 
informatikai és kommunikációs 
technológia útján történő tudatos 
megszerzése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább egy 
évig terjedjen.

3. A gyermekpornográfiához való 
hozzáférés informatikai és kommunikációs 
technológia útján történő tudatos 
megszerzése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább egy 
évig terjedjen. A gyermekpornográfia 
fogyasztására irányuló bármilyen 
szándékos tevékenység illegálisnak 
tekintendő, függetlenül attól, hogy a 
megnézett anyagot elmentették-e az 
elkövető számítógépén vagy sem. 
Amennyiben az elkövető szándékosan 
gyermekpornográfiát néz, függetlenül 
attól, hogy a képeket elmentették-e a 
számítógépén vagy sem, az elkövető bűnös 
az anyagon szereplő gyermek újbóli 
viktimizációjában. Ezenkívül fennáll a 
kockázata annak, hogy az elkövető 
gyermekek iránt mutatott szexuális 
érdeklődése növekszik.

Or. lt
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Módosítás 180
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Gyermekpornográfia megosztása, 
terjesztése vagy továbbítása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig terjedjen.

4. A tizennyolc éven aluli személyek 
bevonásával folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolásainak megosztása, 
terjesztése vagy továbbítása az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.

Or. de

Módosítás 181
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Gyermekpornográfia megosztása, 
terjesztése vagy továbbítása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig terjedjen.

4. A gyermekpornográfia megosztása, 
terjesztése vagy továbbítása a tagállam 
által meghatározott szabadságvesztéssel 
büntethető.

Or. en

Módosítás 182
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Gyermekpornográfia megosztása, 
terjesztése vagy továbbítása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig terjedjen.

4. A gyermekpornográfia megosztása, 
terjesztése vagy továbbítása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig kell, hogy terjedjen, 
valamint megfelelő pénzbírság 
kiszabásával kell, hogy járjon.

Or. en
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Módosítás 183
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gyermekpornográfia felajánlása, 
nyújtása vagy annak hozzáférhetővé tétele
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább két évig terjedjen.

5. A tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolásainak felajánlása, 
nyújtása vagy azok hozzáférhetővé tétele
az (1) bekezdés szerinti cselekménynek 
minősül.

Or. de

Módosítás 184
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gyermekpornográfia felajánlása, 
nyújtása vagy annak hozzáférhetővé tétele
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább két évig terjedjen.

5. A gyermekpornográfia felajánlása, 
nyújtása vagy annak hozzáférhetővé tétele
a tagállam által meghatározott 
szabadságvesztéssel büntethető.

Or. en

Módosítás 185
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gyermekpornográfia felajánlása, 
nyújtása vagy annak hozzáférhetővé tétele 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább két évig terjedjen.

5. A gyermekpornográfia felajánlása, 
nyújtása vagy annak hozzáférhetővé tétele 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább két évig kell, hogy 
terjedjen, valamint megfelelő pénzbírság 
kiszabásával kell, hogy járjon.

Or. en
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Módosítás 186
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Gyermekpornográfia előállítása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

6. A tizennyolc éven aluli személyek 
bevonásával folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolásainak előállítása
az (1) bekezdés szerinti cselekménynek 
minősül.

Or. de

Módosítás 187
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Gyermekpornográfia előállítása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

6. A gyermekpornográfia előállítása a 
tagállam által meghatározott 
szabadságvesztéssel büntethető.

Or. en

Módosítás 188
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Gyermekpornográfia előállítása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

6. A gyermekpornográfia előállítása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig kell, hogy terjedjen, 
valamint megfelelő pénzbírság 
kiszabásával kell, hogy járjon.

Or. en
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Módosítás 189
Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A tagállamok mérlegelési jogkörébe 
tartozik annak eldöntése, hogy ez a cikk 
alkalmazandó-e a 2. cikk b) pontjának iii. 
alpontjában említett, 
gyermekpornográfiára kiterjedő olyan 
esetekre, amikor a gyermeknek tűnő 
személy az ábrázolás készítésekor 
valójában már betöltötte 18. életévét, vagy 
annál idősebb volt.

Or. en

Módosítás 190
Petra Kammerevert

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk törölve
Gyermekek szexualitásra való felhívása
A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az alábbi szándékos magatartások 
büntetendők legyenek:
A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti belegyezési korhatárt el nem ért 
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és 
a 5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig terjedjen.
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Or. de

Módosítás 191
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
alábbi szándékos magatartások 
büntetendők legyenek:

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
alábbi szándékos magatartás büntetendő 
legyen, valamint hogy büntetőjogi 
szankciórendszerüknek megfelelően a 
cselekményre súlyához igazodó büntetési 
tételeket határozzanak meg:

Or. de

Amendment 192
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
alábbi szándékos magatartások
büntetendők legyenek:

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy
egy gyermeknek az alábbi magatartás 
érdekében történő befolyásolására 
irányuló cselekmények büntetendők 
legyenek:

Or. en

Módosítás 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagykorú személy által a nemzeti jog A nemzeti jog szerinti beleegyezési
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szerinti belegyezési korhatárt el nem ért
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és a
5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

korhatárt el nem ért gyermekeknek a 3. 
cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (2) 
bekezdésében és az 5. cikk (6) 
bekezdésében említett bűncselekmények 
valamelyikének céljából történő, nagykorú 
személy általi írásos, szóbeli, vagy 
pornográf anyagok bemutatása által 
történő befolyásolása esetén a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig kell, hogy terjedjen.

Or. en

Módosítás 194
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagykorú személy által a nemzeti jog
szerinti belegyezési korhatárt el nem ért
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és a
5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

Amennyiben valamely nagykorú személy a 
nemzeti jog szerinti beleegyezési korhatárt 
el nem ért gyermeket többek között 
informatikai és kommunikációs 
technológia útján a 3. cikk (3) 
bekezdésében és az 5. cikk (6) 
bekezdésében említett bűncselekmények 
valamelyikének elkövetésére csábítja, a 
kiszabható szabadságveszés felső határa 
legalább két évig kell, hogy terjedjen.

Or. en

Módosítás 195
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti belegyezési korhatárt el nem ért
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és a

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti beleegyezési korhatárt el nem ért
személlyel a 3. cikk (3) bekezdésében és az
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5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat, amennyiben az ajánlatot az ilyen 
találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi.

Or. de

Módosítás 196
Jean Lambert a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti belegyezési korhatárt el nem ért 
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és a
5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

A nagykorú személy által a 3. cikk (3) 
bekezdésében és az 5. cikk (6) 
bekezdésében említett bűncselekmények 
valamelyikének céljából egy gyermekkel
történő találkozásra vagy a gyermek ilyen 
célú megkörnyékezésére bármi módon, 
többek között informatikai és 
kommunikációs technológia útján tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás vagy kapcsolatfelvétel
létrejöttét eredményező tényleges 
cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig kell, hogy terjedjen.

Or. en

Módosítás 197
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti belegyezési korhatárt el nem ért 
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és a

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti beleegyezési korhatárt el nem ért 
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és 
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5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

az 5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra tett ajánlat miatt, 
amennyiben az ajánlatot az ilyen találkozás 
létrejöttét eredményező tényleges 
cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig kell, hogy terjedjen.

Or. en

Módosítás 198
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti belegyezési korhatárt el nem ért 
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és a 
5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti beleegyezési korhatárt el nem ért 
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és 
az 5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra tett ajánlat miatt, 
amennyiben az ajánlatot az ilyen találkozás 
létrejöttét eredményező tényleges 
cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig kell, hogy terjedjen.

Or. lt

Indokolás

Mivel a gyermekek megkörnyékezése nem kizárólag az interneten keresztül történhet, az 
„informatikai és kommunikációs technológia útján” szövegrészt törölni kell.

Módosítás 199
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti belegyezési korhatárt el nem ért 
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és a
5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti beleegyezési korhatárt el nem ért 
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és 
az 5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés mértékét a tagállam 
határozza meg.

Or. en

Módosítás 200
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti belegyezési korhatárt el nem ért 
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és a
5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti beleegyezési korhatárt el nem ért 
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és
az 5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlatot, amennyiben az ajánlatot az ilyen 
találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, legalább két 
évig terjedő maximális börtönbüntetéssel 
és megfelelő mértékű bírsággal kell 
büntetni.

Or. en

Módosítás 201
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyermekek szexuális kapcsolat 
létesítésére történő felhívását 
bűncselekménnyé kell nyilvánítani annak 
érdekében, hogy a rendőrség már előre 
meg tudja akadályozni a gyermek és az 
elkövető közötti találkozást ahelyett, hogy 
meg kellene várnia az erőszakos 
cselekmény elkövetését.

Or. lt

Módosítás 202
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3–6. cikkben említett bűncselekményekre 
való felbujtás és az azok elkövetéséhez 
nyújtott bűnsegély büntetendő legyen.

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3–6. cikkben említett bűncselekményekre 
való felbujtást és az azok elkövetéséhez 
nyújtott bűnsegélyt jogszabályaikban 
bűncselekményként határozzák meg, és 
büntetőjogi szankcióik rendszerének 
megfelelően e cselekmények súlyát 
tükröző ítéletek kiszabásával büntessék.

Or. de

Módosítás 203
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3.cikk (3)–(5) bekezdésében, valamint – a 
gyermek jelenlétében elkövetett szexuális 
zaklatás tekintetében – (2) bekezdésében, a 
4. cikk (2)–(3) és (5)–(11) bekezdésében, 

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3.cikk (3)–(5) bekezdésében, valamint – a 
gyermek jelenlétében elkövetett szexuális 
zaklatás tekintetében – (2) bekezdésében, a 
4. cikk (2)–(3) és (5)–(11) bekezdésében, 
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továbbá az 5. cikk (2) és (4)–(6) 
bekezdésében említett bűncselekmények
kísérlete büntetendő legyen.

továbbá az 5. cikk (2) és (4)–(6) 
bekezdésében említett bűncselekmények
kísérletét jogszabályaikban 
bűncselekményként határozzák meg, és 
büntetőjogi szankcióik rendszerének 
megfelelően e cselekmények súlyát 
tükröző ítéletek kiszabásával büntessék.

Or. de

Módosítás 204
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
alábbi szándékos magatartások 
büntetendők legyenek:

3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az alábbi szándékos 
magatartások megelőzése és betiltása 
érdekében, valamint annak biztosítására, 
hogy azokat jogszabályaikban 
bűncselekményként határozzák meg, és 
büntetőjogi szankcióik rendszerének 
megfelelően e cselekmények súlyát 
tükröző ítéletek kiszabásával büntessék:

Or. de

Módosítás 205
Jean Lambert a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) utazásszervezés a 3–6. cikkben említett 
bűncselekmények bármelyike 
elkövetésének céljából.

b) utazásszervezés és/vagy egyéb 
szervezési tevékenység a 3–6. cikkben 
említett bűncselekmények bármelyike 
elkövetésének céljából.

Or. en

Indokolás

A gyermekszexturizmus szervezésével kapcsolatban nem szabad elfelejteni, hogy nem csak 
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azok a szereplők segítik elő a gyermekek szexuális zaklatását és kizsákmányolását, akik 
megszervezik az utazást (utazásszervezők és utazási ügynökségek), hanem egy sor olyan 
közvetítő is, aki más szolgáltatásokat nyújt, például szállodák, szálláshelyek, idegenvezetők, 
fordítási szolgáltatók stb.

Módosítás 206
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) utazásszervezés a 3–6. cikkben említett 
bűncselekmények bármelyike 
elkövetésének céljából.

b) utazásszervezés és/vagy egyéb 
szervezési tevékenység a 3–6. cikkben 
említett bűncselekmények bármelyike 
elkövetésének céljából.

Or. en

Indokolás

A gyermekszexturizmus szervezésével kapcsolatban nem szabad elfelejteni, hogy nem csak 
azok a szereplők segítik elő a gyermekek szexuális zaklatását és kizsákmányolását, akik 
megszervezik az utazást (utazásszervezők és utazási ügynökségek), hanem egy sor olyan 
közvetítő is, aki más szolgáltatásokat nyújt, például szállodák, szálláshelyek, idegenvezetők, 
fordítási szolgáltatók stb.

Módosítás 207
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) utazásszervezés a 3–6. cikkben említett 
bűncselekmények bármelyike 
elkövetésének céljából.

b) utazásszervezés és/vagy egyéb 
szervezési tevékenység a 3–6. cikkben 
említett bűncselekmények bármelyike 
elkövetésének céljából.

Or. en

Indokolás

A gyermekszexturizmus szervezésével kapcsolatban nem szabad elfelejteni, hogy nem csak 
azok a szereplők segítik elő a gyermekek szexuális zaklatását és kizsákmányolását, akik 
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megszervezik az utazást (utazásszervezők és utazási ügynökségek), hanem egy sor olyan 
közvetítő is, aki más szolgáltatásokat nyújt, például szállodák, szálláshelyek, idegenvezetők, 
fordítási szolgáltatók stb.

Módosítás 208
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a gyermekekkel létesítendő szexuális 
kapcsolat céljából történő utazással 
kapcsolatos, találkozás létrejöttét 
eredményező tényleges cselekmények, 
függetlenül attól, hogy a gyermek 
szexuális zaklatása vagy kizsákmányolása 
megtörtént-e vagy sem.

Or. en

Indokolás

A gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésére 
irányuló szándék büntetésének célja, hogy megerősítse a megelőző intézkedéseket, és 
feltartóztassa az elkövetőket utazás közben, mielőtt azok végrehajtják gonosz szándékukat.

Módosítás 209
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a gyermekekkel történő szexuális 
kapcsolat céljából történő utazással 
kapcsolatos, találkozás létrejöttét 
eredményező tényleges cselekmények, 
függetlenül attól, hogy a gyermek 
szexuális bántalmazása vagy 
kizsákmányolása megtörtént-e vagy sem.

Or. en
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Módosítás 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (2) bekezdésnek gyermek 
jelenlétében folytatott szexuális 
tevékenységgel kapcsolatos rendelkezései, 
valamint a 3. cikk (3) bekezdésének, a 4. 
cikk (2) és (4) bekezdésének rendelkezései
és az 5. cikk rendelkezései nem 
vonatkoznak a gyermek, valamint életkor, 
pszichológiai és fizikai fejlettség és 
érettség tekintetében hozzá közel álló 
személy részvételével folytatott, 
beleegyezésen alapuló szexuális
tevékenységre, amennyiben annak során 
zaklatás nem valósul meg.

A bíróságok belátása szerint eseti alapon, 
valamint a beleegyezési korhatárra 
vonatkozó törvény végrehajtására 
irányuló nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban a 3. cikk (2) bekezdésnek 
gyermek jelenlétében folytatott szexuális 
tevékenységgel kapcsolatos
rendelkezéseitől, valamint a 3. cikk (3) 
bekezdésének, a 4. cikk (2) és (4) 
bekezdésének rendelkezéseitől és az 5. 
cikk rendelkezéseitől el lehet térni a 
gyermek, valamint életkor, pszichológiai és 
fizikai fejlettség és érettség tekintetében 
hozzá közel álló személy részvételével 
folytatott, beleegyezésen alapuló szexuális
tevékenység esetében, amennyiben annak 
során zaklatás nem valósul meg, ideértve a 
3. cikk (4) és (5) bekezdésében 
említetteket.

Or. en

Módosítás 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (2) bekezdésnek gyermek 
jelenlétében folytatott szexuális 
tevékenységgel kapcsolatos rendelkezései, 
valamint a 3. cikk (3) bekezdésének, a 4. 
cikk (2) és (4) bekezdésének rendelkezései 
és az 5. cikk rendelkezései nem 
vonatkoznak a gyermek, valamint életkor, 
pszichológiai és fizikai fejlettség és 
érettség tekintetében hozzá közel álló 
személy részvételével folytatott, 

A 3. cikk (2) bekezdésnek gyermek 
jelenlétében folytatott szexuális 
tevékenységgel kapcsolatos rendelkezései, 
valamint a 3. cikk (3) bekezdésének, a 4. 
cikk (2) és (4) bekezdésének rendelkezései 
és az 5. cikk rendelkezései nem 
vonatkoznak a gyermek, valamint életkor, 
pszichológiai és fizikai fejlettség és 
érettség tekintetében hozzá közel álló 
személy részvételével folytatott, 
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beleegyezésen alapuló szexuális 
tevékenységre, amennyiben annak során 
zaklatás nem valósul meg.

beleegyezésen alapuló szexuális 
tevékenységre, amennyiben annak során 
zaklatás, kizsákmányolás, kényszerítés, 
erőszak vagy fenyegetés nem valósul meg.

Or. en

Módosítás 212
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
amennyiben a 3–5. cikkben említett 
bűncselekmények elkövetője gyermek, az 
ilyen esetekben megfelelő alternatív 
intézkedéseket alkalmazzanak a nemzeti 
jogban meghatározott sajátos átnevelési 
szükségletekhez igazodva, kellőképpen 
figyelembe véve az elkövető életkorát, a 
kriminalizáció elkerülésének 
szükségességét, valamint a gyermek 
társadalomba való visszailleszkedésének 
célját.

Or. en

Módosítás 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gyermek nem érte el a nemzeti jog 
szerinti beleegyezési korhatárt;

a) a gyermek nem érte el a nemzeti jog 
szerinti beleegyezési korhatárt, vagy 
lassabb fizikai és pszichológiai fejlődés 
jeleit mutatja;

Or. en
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Módosítás 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a bűncselekményt szellemi vagy testi 
fogyatékossága, illetve eltartotti helyzete 
miatt különösen veszélyeztetett gyermek 
sérelmére követték el;

b) a bűncselekményt szellemi vagy testi 
fogyatékossága, illetve eltartotti helyzete 
miatt, vagy pszichofizikai érzékelésének 
kábítószer-fogyasztással, 
alkoholfogyasztással vagy egyéb elismert 
függőséggel összefüggő ideiglenes 
módosulása miatt különösen 
veszélyeztetett gyermek sérelmére követték 
el;

Or. it

Módosítás 215
Mariya Nedelcheva

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bűncselekményt családtag, a 
gyermekkel közös háztartásban élő, vagy 
felügyeleti jogával visszaélő személy 
követte el;

c) a bűncselekményt családtag, a 
gyermekkel közös háztartásban élő, vagy
elismert bizalmi helyzetével, tekintélyével
vagy a gyermek feletti befolyásával
visszaélő személy követte el;

Or. fr

Módosítás 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a bűncselekményt külföldi utazás 
során követték el, amennyiben az utazás 
megszervezése és lebonyolítása a 3–6. 
cikkben említett bűncselekmények 
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elkövetésének céljával történt;

Or. en

Módosítás 217
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a bűncselekmény során súlyos erőszakot 
alkalmaztak vagy súlyos sérelmet okoztak 
a gyermeknek.

h) a bűncselekmény során súlyos erőszakot
vagy fenyegetést alkalmaztak, vagy súlyos 
sérelmet okoztak vagy okozhattak volna a 
gyermeknek.

Or. en

Módosítás 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az a 
természetes személy, akit a 3–7. cikkben 
említett bűncselekmények valamelyikéért 
elítéltek, átmenetileg vagy tartósan 
eltiltható legyen a gyermekekkel való 
rendszeres kapcsolattartással járó
tevékenység gyakorlásától.

1. A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az a természetes személy, akit a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
valamelyikéért elítéltek, átmenetileg vagy 
tartósan eltiltható legyen a
gyermekfelügyelettel kapcsolatos szakmai 
vagy önkéntes tevékenység gyakorlásától.

Or. en

Módosítás 219
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A bűnismétlés elkerülése érdekében a 1. A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
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tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az a 
természetes személy, akit a 3–7. cikkben 
említett bűncselekmények valamelyikéért 
elítéltek, átmenetileg vagy tartósan 
eltiltható legyen a gyermekekkel való
rendszeres kapcsolattartással járó 
tevékenység gyakorlásától.

tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az a természetes személy, akit a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
valamelyikéért elítéltek, átmenetileg vagy 
tartósan eltiltható legyen a felügyeletére 
bízott gyermekekkel való kapcsolattartással 
járó tevékenység gyakorlásától.

Or. en

Módosítás 220
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az a 
természetes személy, akit a 3–7. cikkben 
említett bűncselekmények valamelyikéért 
elítéltek, átmenetileg vagy tartósan
eltiltható legyen a gyermekekkel való 
rendszeres kapcsolattartással járó 
tevékenység gyakorlásától.

1. A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy
azt a természetes személyt, akit a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
valamelyikéért elítéltek, átmenetileg vagy 
tartósan eltiltsák a gyermekekkel való 
rendszeres kapcsolattartással járó 
tevékenység gyakorlásától.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára kötelezővé kell tenni annak biztosítását, hogy az irányelvben említett 
valamely bűncselekmény elkövetése miatt elítélt személyeket meggátolják abban, hogy a 
gyermekekkel való rendszeres kapcsolattartással járó tevékenységeket végezzenek.

Módosítás 221
Mariya Nedelcheva

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
tagállamok megteszik a szükséges 

1. A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
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intézkedéseket annak érdekében, hogy az a 
természetes személy, akit a 3–7. cikkben 
említett bűncselekmények valamelyikéért 
elítéltek, átmenetileg vagy tartósan 
eltiltható legyen a gyermekekkel való 
rendszeres kapcsolattartással járó 
tevékenység gyakorlásától.

intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az a természetes személy, akit a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
valamelyikéért elítéltek, átmenetileg vagy 
tartósan eltiltható legyen a gyermekekkel 
való rendszeres kapcsolattartással járó 
bármilyen szakmai tevékenység 
gyakorlásától.

Or. fr

Módosítás 222
Jean Lambert a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az
(1) bekezdésben említett intézkedést 
bejegyezzék az ítélethozatal szerinti
tagállam bűnügyi nyilvántartásába.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása
érdekében, hogy amennyiben egy 
munkáltató gyermekekkel való munkára 
és/vagy gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenység 
folytatására vesz fel jelöltet, köteles legyen 
a nemzeti joggal összhangban bármely 
megfelelő módon, például közvetlen 
hozzáféréssel, megkeresés alapján történő 
hozzáféréssel vagy az érintett személyen 
keresztül tájékozódni arról, hogy a 
bűnügyi nyilvántartásban szerepel-e 
bejegyzés a 3–7. cikkben említett
valamelyik bűncselekményért való 
esetleges elítélésről, vagy a 3–7. cikkben 
említett valamelyik bűncselekményért való 
elítélés miatti, a gyermekekkel való 
rendszeres kapcsolattartással járó 
tevékenység gyakorlásától való eltiltásról. 
Adott esetben bármely olyan tagállam 
bűnügyi nyilvántartását meg kell 
vizsgálni, amelyben a jelölt két évnél 
hosszabb ideig tartózkodott.

Or. en
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Módosítás 223
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az
(1) bekezdésben említett intézkedést 
bejegyezzék az ítélethozatal szerinti 
tagállam bűnügyi nyilvántartásába.

2. A tagállami hatóságok – minden 
megfelelő eszköz segítségével és a nemzeti 
joggal összhangban – biztosítják, hogy 
ilyen információkhoz más tagállamok 
bűnügyi nyilvántartásaiból is hozzá 
lehessen férni. A tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a gyermekekkel való 
kapcsolattartással járó tevékenységre való 
munkaerő-felvétel során a 
munkáltatóknak jogában álljon 
információkat beszerezni bármely 
tagállam illetékes hatóságaitól arra 
vonatkozóan, hogy az érintett személyeket 
elítélték-e a 3–7. cikkben említett
bűncselekményekért, vagy érvényben van-
e valamilyen kiegészítő intézkedés ezen 
ítéletekkel kapcsolatban. Amennyiben a 
munkavégzés során komoly gyanú merül 
fel, a munkáltatók – a nemzeti joggal 
összhangban – a munkaerő-felvételi 
eljárást követően is kérhetik ilyen 
információk kiadását.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az
(1) bekezdésben említett intézkedést 
bejegyezzék az ítélethozatal szerinti 
tagállam bűnügyi nyilvántartásába.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása
érdekében, hogy amennyiben a 
munkáltatók valamely személyt 
gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó szakmai 
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tevékenység folytatására vesznek fel, 
jogosultak legyenek a nemzeti joggal 
összhangban bármely megfelelő módon, 
például közvetlen hozzáféréssel, 
megkeresés alapján történő hozzáféréssel 
vagy az érintett személyen keresztül 
tájékozódni arról, hogy a bűnügyi 
nyilvántartásban szerepel-e bejegyzés a 3–
7. cikkben említett valamelyik 
bűncselekményért való elítélésről, vagy a 
3–7. cikkben említett valamelyik 
bűncselekményért való elítélés miatti, a 
gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenység 
gyakorlásától való eltiltásról. Amennyiben 
a munkavégzés során komoly gyanú 
merül fel, a munkáltatók – a nemzeti 
joggal összhangban – a munkaerő-
felvételi eljárást követően is kérhetik ilyen 
információk kiadását. A tagállami 
hatóságok – minden megfelelő eszközzel 
és a nemzeti joggal összhangban –
biztosítják, hogy ilyen információkhoz 
más tagállamok bűnügyi
nyilvántartásaiból is hozzá lehessen férni.

Or. en

Módosítás 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az
(1) bekezdésben említett intézkedést 
bejegyezzék az ítélethozatal szerinti 
tagállam bűnügyi nyilvántartásába.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
gyermekekkel való kapcsolattartással járó 
szakmai tevékenységre való munkaerő-
felvétel során a munkáltatóknak jogában 
álljon információkat beszerezni az
illetékes hatóságoktól arra vonatkozóan, 
hogy az érintett személyeket elítélték-e a 
3–7. cikkben említett bűncselekményekért, 
vagy érvényben van-e valamilyen 
kiegészítő intézkedés ezen ítéletekkel 
kapcsolatban, amelyek meggátolják, hogy 
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gyermekekkel való kapcsolattartással járó 
tevékenységeket folytassanak. A tagállami 
hatóságok – minden megfelelő eszközzel 
és a nemzeti joggal összhangban –
biztosítják, hogy ilyen információkhoz 
más tagállamok bűnügyi
nyilvántartásaiból is hozzá lehessen férni.

Or. en

Módosítás 226
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
(1) bekezdésben említett intézkedést 
bejegyezzék az ítélethozatal szerinti 
tagállam bűnügyi nyilvántartásába.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
(1) bekezdésben említett intézkedést 
bejegyezzék az ítélethozatal szerinti 
tagállam bűnügyi nyilvántartásába. A 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
gyermekek közvetlen közelében végzendő 
tevékenységre való munkaerő-felvétel 
során a munkáltatóknak jogában álljon 
információkat beszerezni az illetékes 
hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy az 
érintett személyeket elítélték-e a 3–7. 
cikkben említett bűncselekményekért, 
vagy érvényben van-e valamilyen 
kiegészítő intézkedés ezen ítéletekkel 
kapcsolatban, amelyek meggátolják, hogy 
gyermekekkel való kapcsolattartással járó 
tevékenységeket folytassanak. 
Amennyiben a munkavégzés során 
komoly gyanú merül fel, a munkáltatók –
a nemzeti joggal összhangban – a 
munkaerő-felvételi eljárást követően is 
kérhetik ilyen információk kiadását. A 
tagállami hatóságok – minden megfelelő 
eszközzel és a nemzeti joggal összhangban 
– biztosítják, hogy ilyen információkhoz 
más tagállamok bűnügyi 
nyilvántartásaiból is hozzá lehessen férni.
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Or. en

Módosítás 227
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az
(1) bekezdésben említett intézkedést 
bejegyezzék az ítélethozatal szerinti 
tagállam bűnügyi nyilvántartásába.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az
(1) bekezdésben említett intézkedést 
bejegyezzék az ítélethozatal szerinti 
tagállam bűnügyi nyilvántartásába, 
valamint – működőképessége esetén – az 
Európai Bűnügyi Nyilvántartási 
Információs Rendszerbe (ECRIS). A 
tagállamok együttműködnek egy európai 
erkölcsi bizonyítvány kidolgozásában.

Or. en

Módosítás 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
2009/315/IB kerethatározat 7. cikkének (2) 
bekezdésétől, valamint 9. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy – az adott személy
gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenység 
gyakorlásától való, átmeneti vagy tartós 
eltiltására irányuló intézkedés hatékony 
végrehajtása céljából, különösen 
amennyiben a megkereső tagállam egyes 
tevékenységek gyakorlását attól a 
feltételtől teszi függővé, hogy a jelölteket 
nem ítélték el az ezen irányelv 3–7. 

3. A bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
2009/315/IB kerethatározat 7. cikkének (2) 
bekezdésétől, valamint 9. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy – az adott személy
gyermekfelügyelettel kapcsolatos szakmai 
és önkéntes tevékenység gyakorlásától 
való, átmeneti vagy tartós eltiltására 
irányuló intézkedés hatékony végrehajtása 
céljából, különösen amennyiben a 
megkereső tagállam egyes tevékenységek 
gyakorlását attól a feltételtől teszi függővé, 
hogy a jelölteket nem ítélték el az ezen 
irányelv 3–7. cikkében említett 
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cikkében említett bűncselekmények miatt –
továbbítsák az irányelv 3–7. cikkében 
említett bűncselekmények bármelyike 
miatti elítélésből származó eltiltással 
kapcsolatos információkat, amennyiben azt 
az érintett személy állampolgársága 
szerinti tagállam központi hatósága a 
kerethatározat 6. cikke alapján kéri, és 
amennyiben a szóban forgó eltiltásra 
vonatkozóan a kerethatározat 7. cikkének
(2) és (4) bekezdése alapján megadott 
információk valamennyi esetben az 
említett célra használhatók fel.

bűncselekmények miatt – továbbítsák az 
irányelv 3–7. cikkében említett 
bűncselekmények bármelyike miatti 
elítélésből származó eltiltással kapcsolatos 
információkat, amennyiben azt az érintett 
személy állampolgársága szerinti tagállam 
központi hatósága a kerethatározat 6. cikke 
alapján kéri, és amennyiben a szóban forgó 
eltiltásra vonatkozóan a kerethatározat 7. 
cikkének (2) és (4) bekezdése alapján 
megadott információk valamennyi esetben 
az említett célra használhatók fel.

Or. en

Módosítás 229
Mariya Nedelcheva

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
2009/315/IB kerethatározat 7. cikkének (2) 
bekezdésétől, valamint 9. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy – az adott személy 
gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenység 
gyakorlásától való, átmeneti vagy tartós 
eltiltására irányuló intézkedés hatékony 
végrehajtása céljából, különösen 
amennyiben a megkereső tagállam egyes 
tevékenységek gyakorlását attól a 
feltételtől teszi függővé, hogy a jelölteket 
nem ítélték el az ezen irányelv 3–7. 
cikkében említett bűncselekmények miatt –
továbbítsák az irányelv 3–7. cikkében 
említett bűncselekmények bármelyike 
miatti elítélésből származó eltiltással 
kapcsolatos információkat, amennyiben azt 
az érintett személy állampolgársága 
szerinti tagállam központi hatósága a 

3. A bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
2009/315/IB kerethatározat 7. cikkének (2) 
bekezdésétől, valamint 9. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy – az adott személy 
gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó bármilyen
tevékenység gyakorlásától való, átmeneti 
vagy tartós eltiltására irányuló intézkedés 
hatékony végrehajtása céljából, különösen 
amennyiben a megkereső tagállam egyes 
tevékenységek gyakorlását attól a 
feltételtől teszi függővé, hogy a jelölteket 
nem ítélték el az ezen irányelv 3–7. 
cikkében említett bűncselekmények miatt –
továbbítsák az irányelv 3–7. cikkében 
említett bűncselekmények bármelyike 
miatti elítélésből származó eltiltással 
kapcsolatos információkat, amennyiben azt 
az érintett személy állampolgársága 
szerinti tagállam központi hatósága a 
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kerethatározat 6. cikke alapján kéri, és 
amennyiben a szóban forgó eltiltásra 
vonatkozóan a kerethatározat 7. cikkének
(2) és (4) bekezdése alapján megadott 
információk valamennyi esetben az 
említett célra használhatók fel.

kerethatározat 6. cikke alapján kéri, és 
amennyiben a szóban forgó eltiltásra 
vonatkozóan a kerethatározat 7. cikkének
(2) és (4) bekezdése alapján megadott 
információk valamennyi esetben az 
említett célra használhatók fel.

Or. fr

Módosítás 230
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
2009/315/IB kerethatározat 7. cikkének (2) 
bekezdésétől, valamint 9. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy – az adott személy 
gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenység 
gyakorlásától való, átmeneti vagy tartós 
eltiltására irányuló intézkedés hatékony 
végrehajtása céljából, különösen 
amennyiben a megkereső tagállam egyes 
tevékenységek gyakorlását attól a 
feltételtől teszi függővé, hogy a jelölteket 
nem ítélték el az ezen irányelv 3–7. 
cikkében említett bűncselekmények miatt –
továbbítsák az irányelv 3–7. cikkében 
említett bűncselekmények bármelyike 
miatti elítélésből származó eltiltással 
kapcsolatos információkat, amennyiben azt 
az érintett személy állampolgársága 
szerinti tagállam központi hatósága a 
kerethatározat 6. cikke alapján kéri, és 
amennyiben a szóban forgó eltiltásra 
vonatkozóan a kerethatározat 7. cikkének
(2) és (4) bekezdése alapján megadott 
információk valamennyi esetben az 
említett célra használhatók fel.

3. A tagállamok felkérik a hatóságokat 
annak biztosítására, hogy a gyermekekkel 
végzendő munkavégzésre jelentkező 
jelöltek és/vagy a gyermekekkel végzett 
rendszeres tevékenységben részt vevő 
személyek ne szerepeljenek a bűnügyi 
nyilvántartásban az ezen irányelv 3–8. 
cikkében említett valamely bűncselekmény 
elkövetéséért. Szükség esetén bármely 
olyan tagállam bűnügyi nyilvántartását 
meg kell vizsgálni, amelyben a jelölt két 
évnél hosszabb ideig tartózkodott. A 
bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
2009/315/IB kerethatározat 7. cikkének (2) 
bekezdésétől, valamint 9. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy – az adott személy 
gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenység 
gyakorlásától való, átmeneti vagy tartós 
eltiltására irányuló intézkedés hatékony 
végrehajtása céljából, különösen 
amennyiben a megkereső tagállam egyes 
tevékenységek gyakorlását attól a 
feltételtől teszi függővé, hogy a jelölteket 
nem ítélték el az ezen irányelv 3–7. 
cikkében említett bűncselekmények miatt –
továbbítsák az irányelv 3–7. cikkében 
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említett bűncselekmények bármelyike 
miatti elítélésből származó eltiltással 
kapcsolatos információkat, amennyiben azt 
az érintett személy állampolgársága 
szerinti tagállam központi hatósága a 
kerethatározat 6. cikke alapján kéri, és 
amennyiben a szóban forgó eltiltásra 
vonatkozóan a kerethatározat 7. cikkének
(2) és (4) bekezdése alapján megadott 
információk valamennyi esetben az 
említett célra használhatók fel.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak feltétlenül elő kell írniuk, hogy a gyermekekkel kapcsolatos álláshelyekre 
vagy tevékenységekre pályázó jelöltek erkölcsi bizonyítványát még a felvételüket megelőző 
ellenőrzések során megvizsgálják. Ellenkező esetben az előírás csak a bűnügyi nyilvántartás 
közzétételére vonatkozik, arra nem, hogy a listát ellenőrizni is kell.

Amendment 231
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
2009/315/IB kerethatározat 7. cikkének (2) 
bekezdésétől, valamint 9. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy – az adott személy 
gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenység 
gyakorlásától való, átmeneti vagy tartós 
eltiltására irányuló intézkedés hatékony 
végrehajtása céljából, különösen 
amennyiben a megkereső tagállam egyes 
tevékenységek gyakorlását attól a 
feltételtől teszi függővé, hogy a jelölteket 
nem ítélték el az ezen irányelv 3–7. 
cikkében említett bűncselekmények miatt –

3. A tagállamok felkérik a hatóságokat 
annak biztosítására, hogy a gyermekekkel 
végzendő munkavégzésre jelentkező 
jelöltek és/vagy a gyermekekkel végzett 
rendszeres tevékenységben részt vevő 
személyek ne szerepeljenek a bűnügyi 
nyilvántartásban az ezen irányelv 3–8. 
cikkében említett valamely bűncselekmény 
elkövetéséért. Szükség esetén bármely 
olyan tagállam bűnügyi nyilvántartását 
meg kell vizsgálni, amelyben a jelölt két 
évnél hosszabb ideig tartózkodott. A 
bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
2009/315/IB kerethatározat 7. cikkének (2) 
bekezdésétől, valamint 9. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, a tagállamok 
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továbbítsák az irányelv 3–7. cikkében 
említett bűncselekmények bármelyike 
miatti elítélésből származó eltiltással 
kapcsolatos információkat, amennyiben azt 
az érintett személy állampolgársága 
szerinti tagállam központi hatósága a 
kerethatározat 6. cikke alapján kéri, és 
amennyiben a szóban forgó eltiltásra 
vonatkozóan a kerethatározat 7. cikkének 
(2) és (4) bekezdése alapján megadott 
információk valamennyi esetben az 
említett célra használhatók fel.

megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy – az adott személy 
gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenység 
gyakorlásától való, átmeneti vagy tartós 
eltiltására irányuló intézkedés hatékony 
végrehajtása céljából, különösen 
amennyiben a megkereső tagállam egyes 
tevékenységek gyakorlását attól a 
feltételtől teszi függővé, hogy a jelölteket 
nem ítélték el az ezen irányelv 3–7. 
cikkében említett bűncselekmények miatt –
továbbítsák az irányelv 3–7. cikkében 
említett bűncselekmények bármelyike 
miatti elítélésből származó eltiltással 
kapcsolatos információkat, amennyiben azt 
az érintett személy állampolgársága 
szerinti tagállam központi hatósága a 
kerethatározat 6. cikke alapján kéri, és 
amennyiben a szóban forgó eltiltásra 
vonatkozóan a kerethatározat 7. cikkének 
(2) és (4) bekezdése alapján megadott 
információk valamennyi esetben az 
említett célra használhatók fel.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak feltétlenül elő kell írniuk, hogy a gyermekekkel kapcsolatos álláshelyekre 
vagy tevékenységekre pályázó jelöltek bűnügyi nyilvántartását még a felvételüket megelőző 
ellenőrzések során megvizsgálják. Ellenkező esetben az előírás csak a bűnügyi lista 
közzétételére vonatkozik, arra nem, hogy a listát ellenőrizni is kell.

Módosítás 232
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamoknak meg kell tenniük a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
gyermekfelügyelettel kapcsolatos szakmai 
vagy önkéntes tevékenységekre történő 
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munkaerő-felvétel során a 
munkáltatóknak jogában álljon a 
szükséges biztosítékokat figyelembe vevő 
illetékes hatóságoktól nemzeti, vagy adott 
esetben európai erkölcsi bizonyítványt 
kérni, amely bizonyítja, hogy az érintett 
személyeket nem ítélték el a 3–7. cikkben 
említett bűncselekményekért, illetve hogy 
nincsen érvényben semmilyen kiegészítő 
intézkedés ezen ítéletekkel kapcsolatban, 
amelyek meggátolják, hogy 
gyermekfelügyelettel kapcsolatos szakmai 
vagy önkéntes tevékenységeket 
folytassanak. Amennyiben a munkavégzés 
során komoly gyanú merül fel, a 
munkáltatók – a nemzeti joggal 
összhangban – a munkaerő-felvételi 
eljárást követően is kérhetik ilyen 
bizonyítvány kiadását.

Or. en

Módosítás 233
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok az elkövetőkkel 
kapcsolatos egyéb intézkedések 
meghozatalát is fontolóra vehetik, például 
a 3–7. cikkben említett bűncselekmények 
miatt elítélt személyeket bejegyezhetik egy 
szexuális bűnözőkről vezetett 
nyilvántartásba. Az ilyen 
nyilvántartásokhoz csak az igazságügyi 
hatóságok és/vagy a bűnüldöző szervek 
férhetnek hozzá.

Or. en

Indokolás

A szexuális bűnözőkről vezetett nyilvántartásoknak a veszélyes elítélt elkövetőkre vonatkozó 
korlátozásokat is tartalmazniuk kell, megakadályozva, hogy elhagyják az országot. Ez 
lehetővé tenné a visszaeső elkövetők gyors letartóztatását, és a jelenlegi és jövőbeli elkövetők 
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elriasztása révén megelőzné a bűncselekményeket.

Módosítás 234
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Lefoglalás és elkobzás

A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy illetékes hatóságaik jogosultak 
legyenek az ezen irányelv szerinti 
bűncselekményekhez felhasznált eszközök 
és az azokból származó bevételek 
lefoglalására és elkobzására.

Or. en

Módosítás 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamoknak vállalniuk kell, hogy 
az elkövetett bűncselekményekkel 
kapcsolatos elkobzásból származó 
gazdasági bevételt megelőzésre, valamint 
az áldozatok és azok családtagjainak 
rehabilitációjára és támogatására 
fordítják.

Or. it

Módosítás 236
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) átmeneti vagy tartós eltiltás a 
gyermekekkel történő rendszeres 
kapcsolattartással járó bármilyen 
tevékenység gyakorlásától.

Or. en

Indokolás

A természetes személyekhez hasonlóan a jogi személyeket is el kell tiltani a gyermekekkel 
történő rendszeres kapcsolattartással járó bármilyen tevékenység gyakorlásától.

Módosítás 237
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a 4. cikkben és az 5. cikk (4)–
(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjei
mentesüljenek a büntetőeljárás, illetve a 
büntetés kiszabása alól olyan jogellenes 
cselekményekben való részvételük miatt, 
amelyre annak a közvetlen 
következményeként került sor, hogy az 
említett bűncselekmények áldozataivá 
váltak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikkben 
és az 5. cikk (4)–(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjei ellen 
nem indítanak büntetőeljárást, illetve nem 
szabnak ki rájuk büntetést olyan 
jogellenes cselekményekben való 
részvételük miatt, amelyre annak a 
közvetlen következményeként került sor, 
hogy az említett bűncselekmények 
áldozataivá váltak.

Or. en

Indokolás

A zaklatás áldozatává vált gyermekeknek nyújtott legjobb védelem biztosítása érdekében a 
tagállamoknak nem csupán lehetőséget kell kínálniuk arra, hanem biztosítaniuk kell, hogy a 
gyermekek mentesüljenek a büntetőeljárás, illetve a büntetés kiszabása alól jogellenes 
cselekményekben való részvételük miatt, ha arra annak közvetlen következményeként került 
sor, hogy az említett bűncselekmények áldozataivá váltak.
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Módosítás 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a 4. cikkben és az 5. cikk (4)–
(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjei 
mentesüljenek a büntetőeljárás, illetve a 
büntetés kiszabása alól olyan jogellenes 
cselekményekben való részvételük miatt, 
amelyre annak a közvetlen 
következményeként került sor, hogy az 
említett bűncselekmények áldozataivá 
váltak.

A tagállamok jogrendszerük alapelveivel 
összhangban megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságoknak jogában álljon a 4. cikkben 
és az 5. cikk (4)–(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjeit 
felmenteni a büntetőeljárás, illetve a 
büntetés kiszabása alól olyan jogellenes 
cselekményekben való részvételük miatt, 
amelyre annak a közvetlen 
következményeként került sor, hogy az 
említett bűncselekmények áldozataivá 
váltak.

Or. en

Módosítás 239
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a 4. cikkben és az 5. cikk (4)–
(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjei
mentesüljenek a büntetőeljárás, illetve a 
büntetés kiszabása alól olyan jogellenes 
cselekményekben való részvételük miatt, 
amelyre annak a közvetlen 
következményeként került sor, hogy az 
említett bűncselekmények áldozataivá 
váltak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikkben 
és az 5. cikk (4)–(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjei ellen 
ne induljon büntetőeljárás, illetve ne 
szabjanak ki rájuk büntetést olyan 
jogellenes cselekményekben való 
részvételük miatt, amelyre annak a 
közvetlen következményeként került sor, 
hogy az említett bűncselekmények 
áldozataivá váltak.

Or. en
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Módosítás 240
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a 4. cikkben és az 5. cikk (4)–
(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjei
mentesüljenek a büntetőeljárás, illetve a 
büntetés kiszabása alól olyan jogellenes 
cselekményekben való részvételük miatt, 
amelyre annak a közvetlen 
következményeként került sor, hogy az 
említett bűncselekmények áldozataivá 
váltak.

A tagállamok a 4. cikkben és az 5. cikk
(4)–(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjei ellen 
nem indítanak büntetőeljárást, illetve nem 
szabnak ki rájuk büntetést olyan 
jogellenes cselekményekben való 
részvételük miatt, amelyre annak a 
közvetlen következményeként került sor, 
hogy az említett bűncselekmények 
áldozataivá váltak.

Or. en

Indokolás

Nem szabad úgy tekinteni, hogy a kiskorú sértettek beleegyezhetnek a prostitúcióba vagy a 
zaklatást ábrázoló felvételek készítésében való részvételbe. A büntetőjogi felelősség kizárólag 
az elkövetőt terheli, függetlenül az áldozat állítólagos „beleegyezésétől”.

Módosítás 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a 4. cikkben és az 5. cikk (4)–
(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjei
mentesüljenek a büntetőeljárás, illetve a 
büntetés kiszabása alól olyan jogellenes 
cselekményekben való részvételük miatt, 
amelyre annak a közvetlen 
következményeként került sor, hogy az 
említett bűncselekmények áldozataivá 
váltak.

A tagállamok a 4. cikkben és az 5. cikk
(4)–(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjei ellen 
nem indítanak büntetőeljárást, illetve nem 
szabnak ki rájuk büntetést olyan 
jogellenes cselekményekben való 
részvételük miatt, amelyre annak a 
közvetlen következményeként került sor, 
hogy az említett bűncselekmények 
áldozataivá váltak.
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Or. en

Módosítás 242
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a 4. cikkben és az 5. cikk (4)–
(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjei
mentesüljenek a büntetőeljárás, illetve a 
büntetés kiszabása alól olyan jogellenes 
cselekményekben való részvételük miatt, 
amelyre annak a közvetlen 
következményeként került sor, hogy az 
említett bűncselekmények áldozataivá 
váltak.

A tagállamok a 4. cikkben és az 5. cikk
(4)–(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjei ellen 
nem indítanak büntetőeljárást, illetve nem 
szabnak ki rájuk büntetést olyan 
jogellenes cselekményekben való 
részvételük miatt, amelyre annak a 
közvetlen következményeként került sor, 
hogy az említett bűncselekmények 
áldozataivá váltak.

Or. en

Indokolás

Nem szabad úgy tekinteni, hogy a kiskorú sértettek beleegyezhetnek a prostitúcióba vagy a 
zaklatást ábrázoló felvételek készítésében való részvételbe. A büntetőjogi felelősség kizárólag 
az elkövetőt terheli, függetlenül az áldozat állítólagos „beleegyezésétől”.

Módosítás 243
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásra és 
büntetőeljárásra a sértett bejelentésétől 
vagy vádemelésétől függetlenül kerüljön 
sor, továbbá hogy a büntetőeljárás abban az 
esetben is folytatódjon, ha a sértett 
visszavonta a vallomását.

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a
nyomozás során minden esetben vegyék 
figyelembe a gyermek mindenek felett álló 
érdekét és jogait, valamint hogy a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásra és 
büntetőeljárásra a sértett bejelentésétől 
vagy vádemelésétől függetlenül kerüljön 
sor, továbbá hogy a büntetőeljárás abban az 
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esetben is folytatódjon, ha a sértett 
visszavonta a vallomását.

Or. en

Indokolás

A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 3. cikke megállapítja, hogy a gyermekek 
jogainak védelmére irányuló valamennyi jogi eszköz esetén a „gyermek mindenek felett álló 
érdeke” kell, hogy legyen a vezérlő elv, ideértve a gyermekek szexuális zaklatása és 
kizsákmányolása, valamint a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló képek elleni 
küzdelemre vonatkozó jogszabályokat is.

Módosítás 244
Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásra és 
büntetőeljárásra a sértett bejelentésétől 
vagy vádemelésétől függetlenül kerüljön 
sor, továbbá hogy a büntetőeljárás abban az 
esetben is folytatódjon, ha a sértett 
visszavonta a vallomását.

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásra és 
büntetőeljárásra a sértett vagy képviselője
bejelentésétől vagy vádemelésétől 
függetlenül kerüljön sor, továbbá hogy a 
büntetőeljárás abban az esetben is 
folytatódjon, ha a sértett visszavonta a 
vallomását.

Or. en

Módosítás 245
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
nyomozás során minden esetben vegyék 
figyelembe a gyermek mindenek fölött álló 
érdekét és jogait, valamint hogy a 3–7. 
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cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásra és 
büntetőeljárásra a sértett bejelentésétől 
vagy vádemelésétől függetlenül kerüljön 
sor, továbbá hogy a büntetőeljárás abban 
az esetben is folytatódjon, ha a sértett 
visszavonta a vallomását.

Or. en

Indokolás

A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 3. cikke megállapítja, hogy a gyermekek 
jogainak védelmére irányuló valamennyi jogi eszköz esetén a „gyermek mindenek felett álló 
érdeke” kell, hogy legyen a vezérlő elv, ideértve a gyermekek szexuális zaklatása és 
kizsákmányolása, valamint a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló képek elleni 
küzdelemre vonatkozó jogszabályokat is.

Módosítás 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy –
kellő idővel a sértett nagykorúvá válását 
követően és az érintett bűncselekmény 
súlyának megfelelően – lefolytathassák a 
büntetőeljárást a 3. cikkben, a 4. cikk (2)–
(3) és (5)–(11) bekezdésében, valamint 5. 
cikkének (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények esetében.

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy –
kellő idővel, és legalább 15 évvel a sértett 
nagykorúvá válását követően és az érintett 
bűncselekmény súlyának megfelelően –
lefolytathassák a büntetőeljárást a 3. 
cikkben, a 4. cikk (2)–(3) és (5)–(11) 
bekezdésében, valamint 5. cikkének (6) 
bekezdésében említett bűncselekmények 
esetében.

Or. en

Módosítás 247
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy –
kellő idővel a sértett nagykorúvá válását 
követően és az érintett bűncselekmény 
súlyának megfelelően – lefolytathassák a 
büntetőeljárást a 3. cikkben, a 4. cikk (2)–
(3) és (5)–(11) bekezdésében, valamint 5. 
cikkének (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények esetében.

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy –
legalább 20 évvel a sértett nagykorúvá 
válását követően és az érintett 
bűncselekmény súlyának megfelelően –
lefolytathassák a büntetőeljárást a 3. 
cikkben, a 4. cikk (2)–(3) és (5)–(11) 
bekezdésében, valamint 5. cikkének (6) 
bekezdésében említett bűncselekmények 
esetében. Ebben a tekintetben a Bizottság 
munkálkodik az egyes nemzeti elévülési 
szabályok összehangolásának 
előmozdításán, azt elkerülendő, hogy 
határokon átnyúló nyomozások esetén a 
bűnüldöző szervek zavarokkal 
szembesüljenek vagy hibákat vétsenek.

Or. en

Módosítás 248
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy hatékony nyomozati 
eszközök álljanak a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények ügyében a nyomozás és 
a büntetőeljárás lefolytatásáért felelős 
személyek, csoportok vagy szolgálatok 
rendelkezésére, lehetővé téve fedett 
nyomozás alkalmazását legalább az 
informatikai és kommunikációs 
technológia felhasználásával elkövetett 
cselekmények esetén.

3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy hatékony nyomozati 
eszközök álljanak a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények ügyében a nyomozás és 
a büntetőeljárás lefolytatásáért felelős 
személyek, csoportok vagy szolgálatok 
rendelkezésére.

Or. en
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Módosítás 249
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a 
nyomozócsoportok vagy szolgálatok 
számára, hogy megkíséreljék a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek azonosítását a 
gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok, 
pl. az informatikai és kommunikációs 
technológia segítségével továbbított vagy 
hozzáférhetővé tett fényképek és 
audiovizuális felvételek elemzése révén.

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a 
nyomozócsoportok vagy szolgálatok 
számára, hogy megkíséreljék a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek azonosítását.

Or. en

Módosítás 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a 
nyomozócsoportok vagy szolgálatok 
számára, hogy megkíséreljék a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek azonosítását a 
gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok, 
pl. az informatikai és kommunikációs 
technológia segítségével továbbított vagy 
hozzáférhetővé tett fényképek és 
audiovizuális felvételek elemzése révén.

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy a nemzeti és uniós 
adatvédelmi jogszabályok sérelme nélkül
lehetővé tegyék a nyomozó egységek vagy 
szolgálatok számára, hogy megkíséreljék a 
3–7. cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek azonosítását a 
gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok, 
pl. az információs és kommunikációs 
technológia segítségével továbbított vagy 
hozzáférhetővé tett fényképek és 
audiovizuális felvételek elemzése révén.

Or. en
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Módosítás 251
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a 
nyomozócsoportok vagy szolgálatok 
számára, hogy megkíséreljék a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek azonosítását a 
gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok, 
pl. az informatikai és kommunikációs 
technológia segítségével továbbított vagy 
hozzáférhetővé tett fényképek és 
audiovizuális felvételek elemzése révén.

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy támogassák a 
nyomozócsoportokat vagy szolgálatokat, 
és lehetővé tegyék számukra, hogy 
megkíséreljék a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények sértettjeinek azonosítását 
a gyermekpornográfiát tartalmazó 
anyagok, pl. az informatikai és 
kommunikációs technológia segítségével 
továbbított vagy hozzáférhetővé tett 
fényképek és audiovizuális felvételek 
elemzése révén.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok biztosítsák a szükséges pénzügyi és humán erőforrásokat ahhoz, 
hogy a nyomozócsoportok megalakulásuk után teljes mértékben működőképesek és 
hatékonyak legyenek.

Módosítás 252
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a 
nyomozócsoportok vagy szolgálatok 
számára, hogy megkíséreljék a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek azonosítását a 
gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok, 
pl. az informatikai és kommunikációs 
technológia segítségével továbbított vagy 
hozzáférhetővé tett fényképek és 

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy támogassák a 
nyomozócsoportokat vagy szolgálatokat, 
és lehetővé tegyék számukra, hogy 
megkíséreljék a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények sértettjeinek azonosítását 
a gyermekpornográfiát tartalmazó 
anyagok, pl. az informatikai és 
kommunikációs technológia segítségével 
továbbított vagy hozzáférhetővé tett 
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audiovizuális felvételek elemzése révén. fényképek és audiovizuális felvételek 
elemzése révén.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok biztosítsák a szükséges pénzügyi és humán erőforrásokat ahhoz, 
hogy a nyomozócsoportok megalakulásuk után teljes mértékben működőképesek és 
hatékonyak legyenek.

Módosítás 253
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a 
nyomozócsoportok vagy szolgálatok 
számára, hogy megkíséreljék a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek azonosítását a 
gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok, 
pl. az informatikai és kommunikációs 
technológia segítségével továbbított vagy 
hozzáférhetővé tett fényképek és 
audiovizuális felvételek elemzése révén.

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a 
nyomozócsoportok vagy szolgálatok 
számára, hogy megkíséreljék a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek azonosítását a 
gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok, 
pl. az informatikai és kommunikációs 
technológia segítségével továbbított vagy 
hozzáférhetővé tett fényképek és 
audiovizuális felvételek elemzése révén.
Elengedhetetlen továbbá annak 
biztosítása, hogy a gyermekpornográfiával 
kapcsolatos nyomozás során azonosítsák 
az áldozatokat is. A kiskorú sértetteknek 
nyújtandó megfelelő segítség és támogatás 
biztosítása érdekében a nyomozás során 
fontos a rendőrség, a nem kormányzati 
szervezetek és a szociális szolgáltatók 
közötti együttműködés. Elengedhetetlen a 
megfelelő képzettséggel rendelkező 
szakemberek (tanárok, pszichológusok, 
szociális munkások, ügyvédek) bevonása 
ebbe a munkába, különösen a megelőzés, 
valamint a sértettek védelme terén.

Or. lt
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Módosítás 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a 
nyomozócsoportok vagy szolgálatok 
számára, hogy megkíséreljék a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek azonosítását a 
gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok, 
pl. az informatikai és kommunikációs 
technológia segítségével továbbított vagy 
hozzáférhetővé tett fényképek és 
audiovizuális felvételek elemzése révén.

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a 
nyomozócsoportok vagy szolgálatok 
számára, hogy megkíséreljék a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek azonosítását a 
gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok, 
pl. az informatikai és kommunikációs 
technológia segítségével továbbított vagy 
hozzáférhetővé tett fényképek és 
audiovizuális felvételek elemzése révén. 
Ennek érdekében mechanizmusokat kell 
kialakítani a bűnüldözési szervek, az 
igazságügyi hatóságok, a szociális jóléti 
hatóságok, az informatikai és 
kommunikációs technológiai (IKT) iparág 
és a civil társadalmi szervezetek közötti 
hatékony együttműködés és tudásátadás 
biztosítása érdekében. Ezekben az 
ügyekben a rendőri erőknek együtt kell 
működniük a szociális szolgáltatókkal 
annak érdekében, hogy a gyermekek 
azonosításuk után megfelelő 
bánásmódban részesüljenek.

Or. en

Módosítás 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok biztosítják, hogy a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények esetén 
az ilyen bűncselekmények elleni 
küzdelemért és ezek kinyomozásáért a 
büntetőjog szerint felelős hatóságokat 
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nem akadályozzák a büntetőjog szerint 
ilyen hatáskörrel nem rendelkező egyéb 
intézmények által folytatott belső 
nyomozások. Az ilyen nyomozás bírhat 
tájékoztató jelleggel, de semmiképpen nem 
felel meg a büntetőjog szerinti hatóságok 
által folytatott nyomozásnak, és nem 
helyettesítheti azt.

Or. en

Módosítás 256
Michèle Striffler

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállam meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
ösztönözzék a 3–7. cikkben említett 
bűncselekményekről tudomással bíró vagy 
azok elkövetését jóhiszeműen feltételező 
személyeket, hogy tegyenek bejelentést 
ezekről a tényekről a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok számára.

2. A tagállam meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
ösztönözzék a 3–7. cikkben említett 
bűncselekményekről tudomással bíró vagy 
azok elkövetését jóhiszeműen feltételező 
személyeket, hogy tegyenek bejelentést 
ezekről a tényekről a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok számára. A 
tagállamok biztosítják, hogy az ilyen 
személyek büntetőjogilag felelősségre 
vonhatók legyenek, amennyiben nem 
nyújtanak segítséget a veszélyben lévő 
személynek.

Or. fr

Módosítás 257
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok tájékoztató kampányt 
indítanak a 116-os forródrót 
népszerűsítése céljából annak érdekében, 
hogy a gyermekek tudatában legyenek e 
forródrót létezésének.
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Or. en

Módosítás 258
Jean Lambert a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Minden tagállam meghozza a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
3–7. cikkben említett bűncselekményekre 
vonatkozó joghatóságát megalapozza, 
amennyiben:

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
3–7. cikkben, valamint a 21. cikkben
említett bűncselekményekre vonatkozóan 
megállapítsák joghatóságukat, 
amennyiben:

Or. en

Módosítás 259
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elkövető az adott tagállam 
állampolgárainak egyike vagy szokásos 
tartózkodási helye a tagállam területén 
van; vagy

b) az elkövető az adott tagállam 
állampolgárainak egyike; vagy

Or. de

Módosítás 260
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bűncselekményt az adott tagállam 
állampolgárainak egyike vagy olyan 
személy sérelmére követték el, akinek a 
szokásos tartózkodási helye a tagállam 
területén van; vagy

c) a bűncselekményt az adott tagállam 
állampolgárainak egyike sérelmére 
követték el; vagy 
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Or. de

Módosítás 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A gyermek mindenek fölött álló 
érdekének figyelembevételével segítséget, 
támogatást és védelmet kell nyújtani a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek.

1. A gyermek mindenek fölött álló 
érdekének figyelembevételével segítséget, 
támogatást és védelmet kell nyújtani a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek. Annak érdekében, hogy a 
gyermek szülei vagy gyámjai segítséget 
tudjanak nyújtani gyermeküknek az 
eljárás és a gyógyulási időszak folyamán, 
a támogatást és a képzést rájuk is ki kell 
terjeszteni, amennyiben ők nem merülnek 
fel gyanúsítottként a szóban forgó 
bűncselekménnyel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 262
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok az alábbiak révén 
gondoskodnak a sértettek jogainak teljes 
tiszteletben tartásáról:
a) a kiskorú sértettek tájékoztatása 
jogaikról, a rendelkezésükre álló 
szolgáltatásokról, valamint – hacsak el 
nem zárkóznak e tájékoztatástól – a 
panaszuk nyomán meghozandó 
intézkedésekről, a vádakról, a vizsgálat 
vagy eljárás általános menetéről és az 
ezekben játszott szerepükről, valamint az 
őket érintő ügyek kimeneteléről;
b) szükség esetén, de legalább abban az 
esetben, ha ez veszélyt jelenthet rájuk 
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nézve, az áldozatok és családjuk 
tájékoztatása arról, hogy az eljárás alá 
vont vagy elítélt személyt ideiglenesen 
vagy véglegesen szabadlábra helyezik;
c) a kiskorú sértettek magánéletének, 
személyazonosságának és arcképének 
védelme, valamint a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban álló 
intézkedések meghozatala a sértettek 
azonosítását lehetővé tevő információk 
nyilvános terjesztésének megakadályozása 
érdekében;
d) gondoskodás a kiskorú sértettek, 
családjuk és a tanúik biztonságáról, 
valamint a megfélemlítéssel, megtorlással 
és az ismételt elkövetéssel szembeni 
védelméről;
e) annak biztosítása, hogy elkerülhető 
legyen az áldozatok és az elkövetők 
találkozása a bíróságok és a bűnüldözési 
szervek épületeiben, hacsak az illetékes 
hatóságok a gyermek érdekében másként 
nem rendelkeznek, illetve ha a nyomozás 
vagy az eljárás szükségessé nem teszi e 
találkozást.

Or. en

Indokolás

A sértettek jogainak teljes körű biztosítása érdekében javasoljuk az Európa Tanács 2007. évi, 
a gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló 
egyezményének 30. cikkében foglaltak rögzítését.

Módosítás 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a családban, rokonok vagy barátok 
körében, iskolai sportcsapatban, templomi 
közösségben vagy a gyermek mindennapi 
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környezetének bármely más szegmensében 
elkövetett szexuális zaklatás és szexuális 
kizsákmányolás esetén megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a kiskorú sértett, illetve 
azon családtagjai számára, akik nem 
vettek részt a bűncselekményben, védelmet 
és segítséget nyújtsanak.

Or. en

Módosítás 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amint az illetékes hatóságok tudomást 
szereznek arról, hogy egy gyermek a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
valamelyikének áldozata lehet, egyedi 
értékelést készítenek a kiskorú sértett 
sajátos körülményeiről, kellően 
figyelembe véve a gyermek véleményét, 
szükségleteit és aggodalmait. A szociális 
hatóságok jelen vannak az értékelés 
folyamán, amelynek célja:
a) a sértett érettségi fokának 
megállapítása;
b) a sértett beleegyezésével kapcsolatos 
paraméterek meghatározása;
c) a sértett életkorának ellenőrzése;
d) az esetleges pszichológiai vagy fizikai 
károsodás meghatározása, illetve annak 
megállapítása, hogy alkalmaztak-e 
kényszert;
e) annak ellenőrzése, hogy fennállt-e 
érdekellentét egy családtag vagy a sértettel 
szoros kapcsolatban álló egyéb személy 
részéről.
A tagállamok ezen értékelés alapján 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy egyedi 
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fellépésekre kerüljön sor a sértettek 
fizikai, pszichológiai és szociális 
gyógyulási folyamatban való rövid és 
hosszú távú segítése és támogatása 
érdekében, ideértve a megfelelő és 
biztonságos szállást, az anyagi támogatást, 
az orvosi kezelést – többek között a 
pszichológiai támogatást és tanácsadást –, 
valamint az oktatáshoz való hozzáférést. A 
különleges szükségletekkel rendelkező 
sértetteket szintén megfelelően el kell 
látni.

Or. en

Módosítás 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
sértetteknek nyújtott segítség és támogatás 
ne legyen ahhoz a feltételhez kötve, hogy 
a sértett kész-e együttműködni a nyomozás 
és/vagy a büntetőeljárás során.

Or. en

Módosítás 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 c bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A tagállamok biztosítják a gyermek 
személyazonosságának védelmét a 
büntetőeljárást megelőzően, annak 
folyamán és azt követően, függetlenül 
attól, hogy kész-e együttműködni a 
nyomozás és/vagy a büntetőeljárás során.

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

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 d bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. A tagállamok szociális hatóságai 
kapcsolatokat építenek ki a szexuális 
zaklatás vagy a szexuális kizsákmányolás 
sértettjeinek védelme és támogatása 
érdekében tevékenykedő helyi civil 
társadalmi szervezetekkel vagy helyi 
támogató hálózatokkal annak 
biztosítására, hogy a sértettek minden 
szükséges védelmet és támogatást 
megkapjanak, illetve tizennyolcadik 
életévük betöltése után is megfelelő ideig 
kellő védelemben és támogatásban 
részesüljenek.

Or. en

Módosítás 268
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok az alábbiak révén 
gondoskodnak az áldozatok jogainak 
teljes tiszteletben tartásáról:
a) a kiskorú sértettek tájékoztatása 
jogaikról, a rendelkezésükre álló 
szolgáltatásokról, valamint – hacsak el 
nem zárkóznak e tájékoztatástól – a 
panaszuk nyomán meghozandó 
intézkedésekről, a vádakról, a vizsgálat 
vagy eljárás általános menetéről és az 
ezekben játszott szerepükről, valamint az 
őket érintő ügyek kimeneteléről;
b) szükség esetén, de legalább abban az 
esetben, ha ez veszélyt jelenthet rájuk 
nézve, az áldozatok és családjuk 
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tájékoztatása arról, hogy az eljárás alá 
vont vagy elítélt személyt ideiglenesen 
vagy véglegesen szabadlábra helyezik;
c) a kiskorú sértettek magánéletének, 
személyazonosságának és arcképének 
védelme, valamint a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban álló 
intézkedések meghozatala a sértettek 
azonosítását lehetővé tevő információk 
nyilvános terjesztésének megakadályozása 
érdekében;
d) gondoskodás a kiskorú sértettek, 
családjuk és a tanúik biztonságáról, 
valamint a megfélemlítéssel, megtorlással 
és az ismételt elkövetéssel szembeni 
védelméről;
e) annak biztosítása, hogy elkerülhető 
legyen az áldozatok és az elkövetők 
találkozása a bíróságok és a bűnüldözési 
szervek épületeiben, hacsak az illetékes 
hatóságok a gyermek érdekében másként
nem rendelkeznek, illetve ha a nyomozás 
vagy az eljárás szükségessé nem teszi e 
találkozást.

Or. en

Indokolás

A sértettek jogainak teljes körű biztosítása érdekében javasoljuk az Európa Tanács 2007. évi, 
a gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló 
egyezményének 30. cikkében foglaltak rögzítését.

Módosítás 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sértetteknek nyújtott segítség és 
támogatás

törölve

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
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sértetteknek segítséget és támogatást 
nyújtsanak a büntetőeljárást megelőzően, 
annak folyamán és megfelelő ideig azt 
követően, hogy lehetővé tegyék számukra 
a büntetőeljárásban a sértettek 
jogállásáról szóló 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározatban, továbbá ebben az 
irányelvben meghatározott jogaik 
érvényesítését.
2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
sértettek segítésére és támogatására, azok 
fizikai és pszichoszociális gyógyulási 
folyamata során tett egyes rövid és hosszú 
távú intézkedéseket minden egyes kiskorú 
sértett sajátos körülményeinek egyedi 
értékelését követően, valamint a gyermek 
véleményének, szükségleteinek és 
aggodalmainak kellő figyelembevételével 
fogadják el.
3. A 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények sértettjei különösen 
veszélyeztetett sértetteknek tekintendők a 
büntetőeljárásban a sértettek jogállásáról 
szóló 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 
2. cikkének (2) bekezdése, 8. cikkének (4) 
bekezdése és 14. cikkének (1) bekezdése 
alapján.
4. A tagállamok adott esetben és lehetőség 
szerint intézkedéseket tesznek, hogy 
segítséget és támogatást nyújtsanak a 
sértett családjának. A tagállamok – adott 
esetben és lehetőség szerint – alkalmazzák 
a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 4. 
cikkét az említett családra.

Or. en

Módosítás 270
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
sértetteknek segítséget és támogatást 
nyújtsanak a büntetőeljárást megelőzően, 
annak folyamán és megfelelő ideig azt 
követően, hogy lehetővé tegyék számukra 
a büntetőeljárásban a sértettek 
jogállásáról szóló 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározatban, továbbá ebben az 
irányelvben meghatározott jogaik 
érvényesítését.

törölve

Or. enIndokolás

Moved to article 19

Módosítás 271
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
sértetteknek segítséget és támogatást 
nyújtsanak a büntetőeljárást megelőzően, 
annak folyamán és megfelelő ideig azt 
követően, hogy lehetővé tegyék számukra 
a büntetőeljárásban a sértettek jogállásáról 
szóló 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározatban, továbbá ebben az 
irányelvben meghatározott jogaik 
érvényesítését.

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
sértetteknek segítséget és támogatást 
nyújtsanak a büntetőeljárást megelőzően, 
annak folyamán és megfelelő ideig azt 
követően, hogy lehetővé tegyék számukra 
a büntetőeljárásban a sértettek jogállásáról 
szóló 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározatban, továbbá ebben az 
irányelvben meghatározott jogaik 
érvényesítését. A tagállamok különösen 
lépéseket tesznek azon gyermekek védelme 
érdekében, akik a barátaikból vagy 
családtagjaikból álló megszokott 
környezetükben történő zaklatásokról 
tesznek bejelentést.

Or. el



PE456.647v02-00 130/166 AM\854749HU.doc

HU

Módosítás 272
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy az adott gyermek segítségben és 
támogatásban részesüljön attól fogva, 
hogy az illetékes hatóságoknak 
tudomására jut, hogy a gyermek 
sérelmére esetleg elkövethették a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
valamelyikét.

Or. en

Indokolás

A gyermekeknek az irányelvre irányuló javaslat hatálya alá tartozó bűncselekményekkel 
szembeni védelme a szilárd nemzeti gyermekvédelmi rendszerekre és gyermekbarát 
igazságügyi rendszerekre épül. Az irányelvre irányuló javaslatot módosítani kell annak 
biztosítása érdekében, hogy minden egyes tagállamban működjenek gyermekvédelmi, illetve 
multidiszciplináris rendszerek.

Módosítás 273
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy az adott gyermek hozzájusson a 
jogaival kapcsolatos – különösen a 
segítségnyújtással és a támogatással 
összefüggő – tájékoztatáshoz, attól fogva, 
hogy az illetékes hatóságoknak 
tudomására jut, hogy a gyermek 
sérelmére esetleg elkövethették a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
valamelyikét.
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Or. en

Indokolás

A gyermekeknek az irányelvre irányuló javaslat hatálya alá tartozó bűncselekményekkel 
szembeni védelme a szilárd nemzeti gyermekvédelmi rendszerekre és gyermekbarát 
igazságügyi rendszerekre épül. Az irányelvre irányuló javaslatot módosítani kell annak 
biztosítása érdekében, hogy minden egyes tagállamban működjenek gyermekvédelmi, illetve 
multidiszciplináris rendszerek.

Módosítás 274
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
kiskorú sértetteknek nyújtott segítség és 
támogatás ne legyen ahhoz a feltételhez 
kötve, hogy a kiskorú sértett kész-e 
együttműködni a nyomozás, a 
büntetőeljárás és a tárgyalás során.

Or. en

Módosítás 275
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy az adott gyermek segítségben és 
támogatásban részesüljön attól fogva, 
hogy az illetékes hatóságoknak 
tudomására jut, hogy a gyermek 
sérelmére esetleg elkövethették a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
valamelyikét.

Or. en
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Módosítás 276
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy az adott gyermek hozzájusson a 
jogaival kapcsolatos – különösen a 
segítségnyújtással és a támogatással 
összefüggő – tájékoztatáshoz, attól fogva, 
hogy az illetékes hatóságoknak 
tudomására jut, hogy a gyermek 
sérelmére esetleg elkövethették a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
valamelyikét.

Or. en

Módosítás 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
sértettek segítésére és támogatására, azok 
fizikai és pszichoszociális gyógyulási 
folyamata során tett egyes rövid és hosszú 
távú intézkedéseket minden egyes kiskorú 
sértett sajátos körülményeinek egyedi 
értékelését követően, valamint a gyermek 
véleményének, szükségleteinek és 
aggodalmainak kellő figyelembevételével 
fogadják el.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
sértettek segítésére és támogatására fizikai 
és pszichoszociális gyógyulási folyamatuk 
során tett egyes rövid és hosszú távú 
intézkedéseket minden egyes kiskorú 
sértett sajátos körülményeinek egyedi 
értékelését követően fogadják el, és e 
célból egyedi rehabilitációs programokat 
dolgoznak ki a gyermek véleményének, 
szükségleteinek és aggodalmainak kellő 
figyelembevételével.

Or. it
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Módosítás 278
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a hatékony
gyermekvédelmi rendszerek és 
multidiszciplináris struktúrák kialakítása 
érdekében annak érdekében, hogy rövid 
és hosszú távon biztosítsák a sértettek 
számára a szükséges támogatást és 
segítséget, akár azáltal, hogy speciálisan 
képzett munkatársak állnak rendelkezésre 
a közigazgatásukban, akár pedig azáltal, 
hogy elismerik és finanszírozzák a 
sértetteket támogató szervezeteket, 
ideértve a nem kormányzati szervezeteket, 
egyéb érintett szervezeteket vagy a civil 
társadalom sértettek támogatása 
érdekében tevékenykedő egyéb tagjait.

Or. en

Indokolás

A gyermekeknek az irányelvre irányuló javaslat hatálya alá tartozó bűncselekményekkel 
szembeni védelme a szilárd nemzeti gyermekvédelmi rendszerekre és gyermekbarát 
igazságügyi rendszerekre épül. Az irányelvre irányuló javaslatot módosítani kell annak 
biztosítása érdekében, hogy minden egyes tagállamban működjenek gyermekvédelmi, illetve 
multidiszciplináris rendszerek.

Módosítás 279
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a hatékony 
gyermekvédelmi rendszerek és 
multidiszciplináris struktúrák kialakítása 
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érdekében annak érdekében, hogy rövid 
és hosszú távon biztosítsák a sértettek 
számára a szükséges támogatást és 
segítséget, akár azáltal, hogy speciálisan 
képzett munkatársak állnak rendelkezésre 
a közigazgatásukban, akár pedig azáltal, 
hogy elismerik és finanszírozzák a 
sértetteket támogató szervezeteket, 
ideértve a nem kormányzati szervezeteket, 
egyéb érintett szervezeteket vagy a civil 
társadalom sértettek támogatása 
érdekében tevékenykedő egyéb tagjait.

Or. en

Módosítás 280
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok adott esetben és lehetőség 
szerint intézkedéseket tesznek, hogy 
segítséget és támogatást nyújtsanak a 
sértett családjának. A tagállamok – adott 
esetben és lehetőség szerint – alkalmazzák
a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 4. 
cikkét az említett családra.

4. A tagállamok adott esetben és lehetőség 
szerint intézkedéseket tesznek, hogy 
segítséget és támogatást nyújtsanak a 
sértett családjának. Konkrétan a tagállamok 
– adott esetben – a 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározat 4. cikkét alkalmazzák az 
érintett családra, függetlenül attól, hogy 
indult-e nyomozás vagy büntetőeljárás.

Or. en

Indokolás

A gyermekeknek az irányelvre irányuló javaslat hatálya alá tartozó bűncselekményekkel 
szembeni védelme a szilárd nemzeti gyermekvédelmi rendszerekre és gyermekbarát 
igazságügyi rendszerekre épül. Az irányelvre irányuló javaslatot módosítani kell annak 
biztosítása érdekében, hogy minden egyes tagállamban működjenek gyermekvédelmi, illetve 
multidiszciplináris rendszerek.

Módosítás 281
Mariya Nedelcheva

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok adott esetben és lehetőség 
szerint intézkedéseket tesznek, hogy 
segítséget és támogatást nyújtsanak a 
sértett családjának. A tagállamok – adott 
esetben és lehetőség szerint – alkalmazzák 
a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 4. 
cikkét az említett családra.

4. A tagállamok adott esetben 
intézkedéseket tesznek, hogy segítséget és 
támogatást nyújtsanak a sértett családjának. 
Konkrétan a tagállamok – adott esetben – a 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat 4. 
cikkét alkalmazzák az érintett családra.

Or. fr

Módosítás 282
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok adott esetben és lehetőség 
szerint intézkedéseket tesznek, hogy 
segítséget és támogatást nyújtsanak a 
sértett családjának. A tagállamok – adott 
esetben és lehetőség szerint – alkalmazzák 
a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 4. 
cikkét az említett családra.

4. A tagállamok adott esetben és lehetőség 
szerint intézkedéseket tesznek, hogy 
segítséget és támogatást nyújtsanak a 
sértett családjának. Konkrétan a tagállamok 
– adott esetben – a 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározat 4. cikkét alkalmazzák az 
érintett családra.

Or. en

Módosítás 283
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok megteszik a szükséges 
jogalkotási vagy egyéb intézkedéseket 
annak érdekében, hogy ösztönözzék és 
támogassák olyan információs 
szolgálatok, például telefonos vagy 
internetes segélyvonalak létrehozását, 
amelyek – akár bizalmasan vagy az 
anonimitás tiszteletben tartásával –
tanácsokkal szolgálnak a segélykérőknek.
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Or. en

Módosítás 284
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok megteszik a szükséges 
jogalkotási vagy egyéb intézkedéseket 
annak érdekében, hogy ösztönözzék és 
támogassák olyan információs 
szolgálatok, például telefonos vagy 
internetes segélyvonalak létrehozását, 
amelyek – akár bizalmasan vagy az 
anonimitás tiszteletben tartásával –
tanácsokkal szolgálnak a segélykérőknek.

Or. en

Indokolás

A gyermekeknek az irányelvre irányuló javaslat hatálya alá tartozó bűncselekményekkel 
szembeni védelme a szilárd nemzeti gyermekvédelmi rendszerekre és gyermekbarát 
igazságügyi rendszerekre épül. Az irányelvre irányuló javaslatot módosítani kell annak 
biztosítása érdekében, hogy minden egyes tagállamban működjenek gyermekvédelmi, illetve 
multidiszciplináris rendszerek.

Módosítás 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiskorú sértettek védelme a bűnügyi 
nyomozásban és a büntetőeljárásban

A kiskorú sértettek támogatása, segítése és 
védelme a bűnügyi nyomozás és a 
büntetőeljárás során

Or. en
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Módosítás 286
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
tájékoztassák a sértetteket jogaikról, a 
rendelkezésükre álló szolgáltatásokról, 
valamint – hacsak el nem zárkóznak e 
tájékoztatástól – a panaszuk nyomán 
meghozandó intézkedésekről, a vádakról, 
a vizsgálat vagy eljárás általános 
menetéről és az ezekben játszott 
szerepükről, valamint az őket érintő ügyek 
kimeneteléről.

Or. en

Indokolás

A kiskorú sértettekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetek jelentős tapasztalatai alapján a 
19. cikkből hiányzik számos fontos, a sértettek nyomozás és büntetőeljárás alatti védelmét 
szolgáló intézkedés.

Módosítás 287
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
sértetteknek megfelelő ideig segítséget és 
támogatást nyújtsanak a büntetőeljárást 
megelőzően, annak folyamán és azt 
követően annak érdekében, hogy lehetővé 
tegyék számukra a büntetőeljárásban a 
sértett jogállásáról szóló 2001/220/IB 
tanácsi kerethatározatban, továbbá ebben 
az irányelvben meghatározott jogaik 
gyakorlását.
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Or. en

Indokolás

A kiskorú sértettekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetek jelentős tapasztalatai alapján a 
19. cikkből hiányzik számos fontos, a sértettek nyomozás és büntetőeljárás alatti védelmét 
szolgáló intézkedés.

Módosítás 288
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 c bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
nyomozásokat és a büntetőeljárásokat a 
gyermek érdekeit szem előtt tartva 
folytassák le.

Or. en

Indokolás

A kiskorú sértettekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetek jelentős tapasztalatai alapján a 
19. cikkből hiányzik számos fontos, a sértettek nyomozás és büntetőeljárás alatti védelmét 
szolgáló intézkedés.

Módosítás 289
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 d bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1d. A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
nyomozásokat gyorsan és indokolatlan 
késedelem nélkül végezzék el.

Or. en
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Indokolás

A kiskorú sértettekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetek jelentős tapasztalatai alapján a 
19. cikkből hiányzik számos fontos, a sértettek nyomozás és büntetőeljárás alatti védelmét 
szolgáló intézkedés.

Módosítás 290
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 e bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1e. A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a nyomozások és a büntetőeljárások 
ne súlyosbítsák a gyermek által átélt 
traumát.

Or. en

Indokolás

A kiskorú sértettekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetek jelentős tapasztalatai alapján a 
19. cikkből hiányzik számos fontos, a sértettek nyomozás és büntetőeljárás alatti védelmét 
szolgáló intézkedés.

Módosítás 291
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 f bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1f. A nyomozások és az eljárások 
tekintetében minden tagállam a 
2001/220/IB kerethatározat 13. cikkének 
(1) és (2) bekezdése szerint jár el.

Or. en

Indokolás

A kiskorú sértettekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetek jelentős tapasztalatai alapján a
19. cikkből hiányzik számos fontos, a sértettek nyomozás és büntetőeljárás alatti védelmét 
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szolgáló intézkedés.

Módosítás 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
igazságügyi hatóságok különleges 
képviselőt nevezzenek ki a sértett számára, 
amennyiben a szülői felelősséget 
gyakorlókat a büntetőeljárás során – a 
köztük és a sértett közötti érdekellentét 
miatt – kizárták a gyermek képviseletéből, 
vagy amennyiben a gyermeknek nincs 
kísérője vagy elszakadt a családjától.

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a
kiskorú sértett számára megfelelő idő 
álljon rendelkezésre annak eldöntéséhez, 
hogy együtt kíván-e működni az illetékes 
hatóságokkal a büntetőeljárás során.

Or. en

Módosítás 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények sértettjei különösen 
veszélyeztetett sértetteknek tekintendők a 
büntetőeljárásban a sértettek jogállásáról 
szóló 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 
2. cikkének (2) bekezdése, 8. cikkének (4) 
bekezdése és 14. cikkének (1) bekezdése 
alapján.

Or. en

Módosítás 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok adott esetben és 
lehetőség szerint intézkedéseket tesznek, 
hogy segítséget és támogatást nyújtsanak 
a sértett családjának. A tagállamok –
adott esetben és lehetőség szerint – a 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat 4. 
cikkét alkalmazzák az érintett családra.

Or. en

Módosítás 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 c bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
igazságügyi hatóságok a nyomozások és 
büntetőeljárások során különleges 
képviselőt nevezzenek ki a kiskorú sértett 
számára, amennyiben a nemzeti 
jogszabályok alapján a szülői felelősséget 
gyakorlókat – a köztük és a kiskorú sértett 
között fennálló érdekellentét miatt –
kizárták a gyermek képviseletéből, vagy 
amennyiben a gyermeknek nincs kísérője 
vagy elszakadt a családjától.

Or. en

Módosítás 296
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
tájékoztassák a sértetteket jogaikról, a 
rendelkezésükre álló szolgáltatásokról, 
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valamint – hacsak el nem zárkóznak e 
tájékoztatástól – a panaszuk nyomán 
meghozandó intézkedésekről, a vádakról, 
a vizsgálat vagy eljárás általános 
menetéről és az ezekben játszott 
szerepükről, valamint az őket érintő ügyek 
kimeneteléről.

Or. en

Módosítás 297
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
sértetteknek megfelelő ideig segítséget és 
támogatást nyújtsanak a büntetőeljárást 
megelőzően, annak folyamán és azt 
követően annak érdekében, hogy lehetővé 
tegyék számukra a büntetőeljárásban a 
sértett jogállásáról szóló 2001/220/IB 
tanácsi kerethatározatban, továbbá ebben 
az irányelvben meghatározott jogaik 
gyakorlását.

Or. en

Módosítás 298
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 c bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
nyomozásokat és a büntetőeljárásokat a 
gyermek érdekeit szem előtt tartva 
folytassák le.

Or. en
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Módosítás 299
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 d bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1d. A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
nyomozásokat gyorsan és indokolatlan 
késedelem nélkül végezzék el.

Or. en

Módosítás 300
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 e bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1e. A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a nyomozások és a büntetőeljárások 
ne súlyosbítsák a gyermek által átélt 
traumát.

Or. en

Módosítás 301
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 f bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1f. A nyomozások és az eljárások 
tekintetében minden tagállam a 
2001/220/IB kerethatározat 13. cikkének 
(1) és (2) bekezdése szerint jár el.

Or. en
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Módosítás 302
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a kiskorú sértettek haladéktalanul 
térítésmenetes jogi tanácsadáshoz és jogi 
képviselethez jussanak többek között a 
kártérítési igény céljából is.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a kiskorú sértettek haladéktalanul jogi 
tanácsadáshoz és – a sértettek adott 
igazságügyi rendszerben betöltött 
szerepének megfelelően – jogi 
képviselethez jussanak többek között a 
kártérítési igény céljából is. A jogi 
tanácsadás és a jogi képviselet 
térítésmentes, ha a sértett nem rendelkezik 
elegendő anyagi forrással.

Or. de

Indokolás

A sértettek büntetőeljárás során betöltött szerepe lényeges különbségeket mutat az egyes 
tagállamokban. Először szükséges lehet annak minden kétséget kizáró megállapítása, hogy az 
érintett személy valóban sértett. Ezért utalni kell a nemzeti jogrendszerekre.

Módosítás 303
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a kiskorú sértettek haladéktalanul 
térítésmenetes jogi tanácsadáshoz és jogi 
képviselethez jussanak többek között a 
kártérítési igény céljából is.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a kiskorú sértettek haladéktalanul 
térítésmentes jogi tanácsadáshoz és jogi 
képviselethez juthassanak többek között a 
kártérítési igény céljából is. A jogi 
tanácsadás és a jogi képviselet akkor 
térítésmentes, ha a sértett nem rendelkezik 
elegendő anyagi forrással.

Or. de
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Módosítás 304
Ernst Strasser

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kiskorú sértett kihallgatására –
lehetőség szerint – ne az elkövető 
jelenlétében kerüljön sor;

Or. en

Módosítás 305
Iliana Malinova Iotova

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kiskorú sértett kihallgatására az 
elkövető távollétében kerüljön sor;

Or. en

Módosítás 306
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott bűnügyi nyomozások 
során a sértett vagy – adott esetben – a 
kiskorú tanú valamennyi kihallgatását 
videofilmre rögzítsék és a videofilmre 
rögzített kihallgatást – a nemzeti jog 
szabályainak megfelelően – bizonyítékként 
használhassák fel a büntetőeljárás során.

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott bűnügyi nyomozások 
során a sértett vagy – adott esetben – a 
kiskorú tanú kihallgatásait – amennyiben 
az az adott esetet megvizsgálva 
szükségesnek bizonyul – videofilmre 
rögzítsék és a videofilmre rögzített 
kihallgatást a nemzeti jog szabályainak 
megfelelően bizonyítékként használhassák 
fel a büntetőeljárás során.
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Or. de

Indokolás

Az irányelv nem írhatja elő általános szabályként valamennyi kihallgatás – köztük a 
rendőrségi vagy ügyészi kihallgatások – videofilmre rögzítését. Emellett a kihallgatás 
videofilmre rögzítése nem szolgálja automatikusan a gyermek érdekét.

Módosítás 307
Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok – amennyiben az a 
kiskorú sértettek érdekében és egyéb, 
elsődleges fontosságú érdekek 
figyelembevétele mellett indokolt –
megteszik a szükséges intézkedéseket a 
kiskorú sértettek magánéletének, 
személyazonosságának és arcképének 
védelme, valamint minden olyan 
információ nyilvánosságra kerülésének 
megakadályozása érdekében, amely 
alapján azonosíthatók lennének.

Or. en

Módosítás 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
20 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Megelőző intézkedések

1. A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek – például tájékoztató és 
felvilágosító kampányok, illetve kutatási 
és oktatási programok formájában, adott 
esetben a civil társadalmi szervezetekkel 
és a helyi támogató hálózatokkal 
együttműködve – a figyelem felkeltése és 
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azon kockázat csökkentése érdekében, 
hogy gyermekek szexuális zaklatás vagy 
szexuális kizsákmányolás áldozatául 
essenek, illetve szexuális zaklatásukról 
képeket készítsenek. Ezekkel az 
intézkedésekkel az összes érintett felet –
köztük a gyerekeket, a szülőket és a 
pedagógusokat is – meg kell célozni, hogy 
megtudhassák, hogyan ismerhetik fel az 
akár interneten, akár nem interneten 
keresztül történő szexuális zaklatás jeleit.
2. A ténylegesen vagy potenciálisan sértett 
gyermekek és az érintett civil társadalmi 
szervezetek vagy helyi támogató hálózatok 
tagjai közötti biztonságos és anonim 
kommunikációs csatorna megteremtése 
érdekében segélyvonalakat kell elindítani.

Or. en

Módosítás 309
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
hatékony bűnmegelőzési programok és 
intézkedések álljanak rendelkezésre abból 
a célból, hogy minimálisra korlátozzák a 
gyermekek sérelmére elkövetett szexuális 
jellegű bűncselekmények megismétlésének 
kockázatát. E programoknak és 
intézkedéseknek bármikor elérhetőeknek 
kell lenniük a büntetőeljárás során, a 
büntetés-végrehajtási intézetben és azon 
kívül, a nemzeti jogban megállapított 
feltételeknek megfelelően.

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
hatékony bűnmegelőzési programok és 
intézkedések álljanak rendelkezésre abból 
a célból, hogy minimálisra korlátozzák a 
gyermekek sérelmére elkövetett szexuális 
jellegű bűncselekmények megismétlésének 
kockázatát.

Or. de

Indokolás

A vizsgálati fogság alatti terápiás intézkedések problematikusak. Bizonyos időn át kell őket 
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folytatni, és kevéssé valószínű, hogy a vizsgálati fogság bizonytalan időtartama alatt 
érdemben meg lehetne őket szervezni. Emellett az ítélet jogerőssé válásakor rendszerint 
áthelyezésre kerül sor, így nem lenne biztosított a terápia folytonossága. Továbbá a 
rendelkezés összeütközésben állhat az ártatlanság vélelmével és az elkövetőket a 
büntetőeljárások során megillető jogokkal (pl. a vallomástétel megtagadásának joga).

Módosítás 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy –
indokolt esetben az (1) bekezdésben 
említett értékelés mérlegelésével – a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények miatt 
elítélt személyek:

3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekkel 
kapcsolatos büntetőeljárások során a 
másodlagos viktimizáció lehetőség szerinti 
elkerülése érdekében elrendelhető legyen, 
hogy:

Or. en

Módosítás 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) számára teljes körű tájékoztatást 
nyújtsanak a különleges programokhoz 
vagy intézkedésekhez való hozzáférésre 
irányuló javaslat indokairól;

c) szükség esetén lehetőség szerint, 
megfelelő módszerek – többek között 
kommunikációs technológiák –
alkalmazásával kerüljék a sértett(ek) és az 
elkövető(k) közötti vizuális kapcsolatot, 
egyebek mellett a tanúvallomás – például 
a kihallgatás és a szembesítés – során;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – cím 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakhoz való hozzáférés letiltása

A gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalak eltávolítása

Or. en

Módosítás 313
Cecilia Wikström

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakhoz való hozzáférés letiltása

A gyermekek zaklatásáról készített 
anyagot tartalmazó weboldalak 
eltávolítását célzó technikai intézkedések

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakhoz való hozzáférés letiltása

A gyermekek szexuális zaklatásáról 
készített képeket tartalmazó weboldalakkal 
kapcsolatos intézkedések

Or. en

Módosítás 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakhoz való hozzáférés letiltása

A gyermekek szexuális zaklatásáról 
készített anyagot tartalmazó weboldalak 
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eltávolítását célzó technikai intézkedések

Or. en

Módosítás 316
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyermekpornográfiát tartalmazó
weboldalakhoz való hozzáférés letiltása

A gyermekpornográf internetes tartalmak 
törlésére irányuló technikai intézkedések

Or. en

Módosítás 317
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást 
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, 
valamint a tartalomszolgáltatókat –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségétől.

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a gyermekek szexuális 
zaklatásáról készített képeket tartalmazó 
vagy terjesztő internetes oldalak 
eltávolításának érdekében.

Or. en

Indokolás

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 
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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.

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

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást 
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, 
valamint a tartalomszolgáltatókat –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségétől.

törölve

Or. en

Módosítás 319
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást 

törölve
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megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, 
valamint a tartalomszolgáltatókat –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségétől.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást 
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, 
valamint a tartalomszolgáltatókat –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségétől.

1. A tagállamok megteszik a szükséges jogi 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék a gyermekek szexuális 
zaklatásáról készített képeket tartalmazó 
vagy terjesztő internetes oldalak forrásnál 
történő eltávolítását.

Or. en

Módosítás 321
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a gyermekpornográfiát
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kikényszerítsék az internet-felhasználók
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást 
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, valamint 
a tartalomszolgáltatókat – amennyiben 
lehetséges – tájékoztassák a jogorvoslat 
lehetőségétől.

tartalmazó vagy terjesztő internetes 
oldalak eltávolításának érdekében.

Or. en

Módosítás 322
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást 
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, 
valamint a tartalomszolgáltatókat –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségétől.

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
nemzeti eljárásokkal összhangban
kikényszerítsék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő weboldalak 
eltávolítását.

Or. en

Módosítás 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást 
megfelelő biztosítékok mellett kell
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, 
valamint a tartalomszolgáltatókat –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségétől.

1. A tagállamok megteszik a szükséges jogi 
intézkedéseket az akár az Európai Unión 
belül, akár azon kívül üzemeltetett 
internetes oldalakon tárolt vagy terjesztett, 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
anyagok forrásnál történő gyors 
eltávolítása érdekében. A forrásnál 
történő eltávolításnak világos jogi és 
igazságügyi biztosítékok mellett kell 
történnie, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy a bűnügyi nyomozáshoz 
megőrizzék a bizonyítékokat.

Or. en

Módosítás 324
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, 
valamint a tartalomszolgáltatókat –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségétől.

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
elérjék a tizennyolc éven aluli személyek 
bevonásával folytatott szexuális 
cselekményeket bemutató, az elektronikus 
informatikai és kommunikációs 
hálózatokon megjelenő ábrázolások 
haladéktalan eltávolítását. Az ilyen 
tartalmak eltávolítása a nemzeti eljárások 
szerint és olyan megfelelő biztosítékok 
mellett történik, amelyek garantálják,
hogy a törlés a feltétlenül szükséges 
mértékre korlátozódjék. Az Európai Unió 
ezen túlmenően tárgyalásokat folytat 
harmadik országokkal azzal a céllal, hogy 
előmozdítsa az ilyen tartalmak gyors 
eltávolítását a területükön található 
szerverekről. Ezenkívül a tagállamok és az 
uniós intézmények, valamint az Europol 
az ilyen jellegű tartalmak gyors 
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eltávolításának biztosítása érdekében 
megerősítik az együttműködést az olyan 
nemzetközi forródrót-szolgáltatókkal, mint 
az INHOPE.

Or. de

Módosítás 325
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást 
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, 
valamint a tartalomszolgáltatókat –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségétől.

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a gyermekpornográfiát
tartalmazó vagy terjesztő internetes 
oldalak biztonságos és időben történő 
eltávolítása érdekében. Az eltávolítás 
megtörténtéig a tagállamok lépéseket 
tesznek annak biztosítása érdekében, hogy 
területükön letiltsák a felhasználók 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférését. A hozzáférés letiltásának a 
vonatkozó műszaki jellemzők szerint kell 
történnie, és a szükséges esetekre kell 
korlátozódnia. A Bizottság és a 
tagállamok összehangolják a tagállamok 
hatóságai általi gyors beavatkozást 
(európai gyorsriasztási rendszer) azokban 
az esetekben, amikor a weboldalt tároló 
szerver vagy a keresőmotor másik 
tagállam területén található, mint 
amelyikben az esetet bejelentették. 

Or. it

Módosítás 326
Petra Kammerevert

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 1. A tagállamok megteszik a szükséges 
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intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, 
valamint a tartalomszolgáltatókat –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségétől.

intézkedéseket annak érdekében, hogy 
elérjék a tizennyolc éven aluli személyek 
bevonásával folytatott szexuális 
cselekményeket bemutató, az elektronikus 
informatikai és kommunikációs 
hálózatokon megjelenő ábrázolások 
haladéktalan eltávolítását. Az ilyen 
tartalmak eltávolítása a nemzeti eljárások 
szerint és olyan megfelelő biztosítékok 
mellett történik, amelyek garantálják, 
hogy a törlés a feltétlenül szükséges 
mértékre korlátozódjék. Az Európai Unió 
ezen túlmenően tárgyalásokat folytat 
harmadik országokkal azzal a céllal, hogy 
előmozdítsa az ilyen tartalmak gyors 
eltávolítását a területükön található 
szerverekről. Ezenkívül a tagállamok és az 
uniós intézmények, valamint az Europol 
az ilyen jellegű tartalmak gyors 
eltávolításának biztosítása érdekében 
megerősítik az együttműködést az olyan 
nemzetközi forródrót-szolgáltatókkal, mint 
az INHOPE.

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, 
valamint a tartalomszolgáltatókat –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
elérjék a tizennyolc éven aluli személyek 
bevonásával folytatott szexuális 
cselekményeket bemutató, az elektronikus 
informatikai és kommunikációs 
hálózatokon megjelenő ábrázolások 
haladéktalan eltávolítását. Az ilyen 
tartalmak eltávolítása a nemzeti eljárások 
szerint és olyan megfelelő biztosítékok 
mellett történik, amelyek garantálják, 
hogy a törlés a feltétlenül szükséges 
mértékre korlátozódjék. Az Európai Unió 
ezen túlmenően tárgyalásokat folytat 
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jogorvoslat lehetőségétől. harmadik országokkal azzal a céllal, hogy 
előmozdítsa az ilyen tartalmak gyors 
eltávolítását a területükön található 
szerverekről. Ezenkívül a tagállamok és az 
uniós intézmények, valamint az Europol 
az ilyen jellegű tartalmak gyors 
eltávolításának biztosítása érdekében 
megerősítik az együttműködést az olyan 
nemzetközi forródrót-szolgáltatókkal, mint 
az INHOPE.

Or. en

Módosítás 328
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást 
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, valamint 
a tartalomszolgáltatókat – amennyiben 
lehetséges – tájékoztassák a jogorvoslat 
lehetőségétől.

1. Amennyiben a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy azt terjesztő weboldalak 
eltávolítása nem lehetséges, a tagállamok 
megteszik a szükséges – jogalkotási vagy 
nem jogalkotási – intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy az internet-
felhasználók gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő weboldalakhoz 
való hozzáférését saját területükön le 
tudják tiltani. A letiltást megfelelő 
alapjogi és egyéb biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az – a műszaki jellemzőket 
is figyelembe véve – a szükséges és 
arányos mértékre korlátozódjék, a 
felhasználókat tájékoztassák a letiltás 
indokáról, a tartalomszolgáltatókat pedig –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségéről, ideértve végső 
soron a bírósági felülvizsgálatot.

Or. en

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi az ágazat számára az önkéntes megállapodásokat, illetve az 
önszabályzást.



PE456.647v02-00 158/166 AM\854749HU.doc

HU

Módosítás 329

Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való
hozzáférésének letiltását. A letiltást 
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, valamint 
a tartalomszolgáltatókat – amennyiben 
lehetséges – tájékoztassák a jogorvoslat 
lehetőségétől.

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
területükön kikényszerítsék a 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő weboldalak forrásnál történő 
eltávolítását. Minden olyan, valamely 
uniós tagállamból származó weboldalt el 
kell távolítani, amely gyermekek szexuális 
zaklatásáról készített képeket tartalmaz. 
Ezenkívül, a gyermek elsődleges 
érdekének védelme céljából a tagállamok 
eljárásokat vezethetnek be annak 
érdekében, hogy – a nemzeti jogukkal 
összhangban – a területükön letiltsák az 
internet-felhasználók gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő oldalakhoz való 
hozzáférését. A letiltást megfelelő 
biztosítékok mellett kell elrendelni, 
elsősorban annak biztosítása céljából, hogy 
az a szükséges mértékre korlátozódjék, a 
felhasználókat tájékoztassák a letiltás 
indokáról, valamint a 
tartalomszolgáltatókat – amennyiben 
lehetséges – tájékoztassák a jogorvoslat 
lehetőségétől.

Or. en

Módosítás 330
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság megvizsgálja a weboldalak 
letiltásának kockázatait és esetleges 
hátrányait. A vizsgálat kitér annak 
értékelésére, hogy mennyiben áll fenn a 
demokratikus jogok gyengülésének 
kockázata.

Or. en

Módosítás 331
Petra Kammerevert

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes 
oldalak eltávolítását.

2. Az ilyen tartalmak elérhetőségének 
megakadályozását – például hozzáférés-
blokkolás révén – biztosító egyéb 
intézkedések meghozatala tagállami 
hatáskörbe tartozik. Ezek az intézkedések 
akkor hozhatóak meg, miután minden, a 
tartalom eltávolítását célzó intézkedést 
kimerítettek, és ez alapján 
bebizonyosodott, hogy az eltávolítás nem 
lehetséges. Ezenkívül az intézkedéseknek 
a feltétlenül szükségesre kell 
korlátozódniuk, bírói felülvizsgálat 
hatálya alá kell tartozniuk, valamint az 
intézkedések által érintett személyeket 
tájékoztatni kell a döntés okairól. Az 
érintetteknek lehetőségük van a 
jogorvoslatra.

Or. de

Módosítás 332
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes 
oldalak eltávolítását.

2. Az ilyen tartalmak elérhetőségének 
megakadályozását – például hozzáférés-
blokkolás révén – biztosító egyéb 
intézkedések meghozatala tagállami 
hatáskörbe tartozik. Ezek az intézkedések 
akkor hozhatóak meg, miután minden, a 
tartalom eltávolítását célzó intézkedést 
kimerítettek, és ez alapján 
bebizonyosodott, hogy az eltávolítás nem 
lehetséges. Ezenkívül az intézkedéseknek 
a feltétlenül szükségesre kell 
korlátozódniuk, bírói felülvizsgálat 
hatálya alá kell tartozniuk, valamint az 
intézkedések által érintett személyeket 
tájékoztatni kell a döntés okairól. Az 
érintetteknek lehetőségük van a 
jogorvoslatra.

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes 
oldalak eltávolítását.

2. Amennyiben a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy azt terjesztő weboldalak 
eltávolítása nem lehetséges, a tagállamok 
megteszik a szükséges – jogalkotási vagy 
nem jogalkotási – intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy az internet-
felhasználók gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő weboldalakhoz 
való hozzáférését saját területükön le 
tudják tiltani. A letiltást megfelelő 
biztosítékok mellett kell elrendelni, 
elsősorban annak biztosítása céljából, 
hogy az – a műszaki jellemzőket is 
figyelembe véve – a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, a 
tartalomszolgáltatókat pedig –
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amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségéről.

Or. en

Módosítás 334
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát
tartalmazó vagy terjesztő internetes oldalak 
eltávolítását.

2. Az eltávolítás megtörténtéig a 
tagállamok megteszik a kiegészítő
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
saját területükön letiltsák az internet-
felhasználóknak a gyermekek szexuális 
zaklatásáról készített képeket tartalmazó 
vagy terjesztő weboldalakhoz való 
hozzáférését. A letiltást megfelelő 
biztosítékok mellett kell elrendelni, 
elsősorban annak biztosítása céljából, 
hogy az – a műszaki jellemzőket is 
figyelembe véve – a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, a 
tartalomszolgáltatókat pedig –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségéről.

Or. en

Indokolás

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.
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Módosítás 335
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes 
oldalak eltávolítását.

2. Az eltávolítás megtörténtéig a 
tagállamok megteszik a szükséges 
kiegészítő intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy saját területükön 
haladéktalanul letiltsák az internet-
felhasználók gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő weboldalakhoz 
való hozzáférését. A letiltást megfelelő 
biztosítékok mellett kell elrendelni, 
elsősorban annak biztosítása céljából, 
hogy az – a műszaki jellemzőket is 
figyelembe véve – a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, a 
tartalomszolgáltatókat pedig –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségéről.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát
tartalmazó vagy terjesztő internetes 
oldalak eltávolítását.

2. Amennyiben a tagállamok kiegészítő
intézkedéseket hajtanak végre, hogy saját 
területükön korlátozzák az internet-
felhasználók számára a gyermekek 
szexuális zaklatásáról készített anyagokat 
tartalmazó vagy terjesztő internetes 
oldalakhoz való hozzáférést, ezeknek az 
intézkedéseknek szükségeseknek, 
átláthatóknak és arányosaknak kell 
lenniük, jogszabály által kell előírni őket, 
és a tagállamok jogrendszereivel 
összhangban bírósági kontroll alá kell 
tartozniuk.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes 
oldalak eltávolítását.

2. Emellett ha a tartalom forrásnál történő 
eltávolítása megvalósíthatatlannak 
bizonyul, a tagállamok szükség esetén, és 
amennyiben ezt jogszabály írja elő, 
arányos és átlátható intézkedéseket 
hozhatnak, hogy a területükön 
korlátozzák az internet-felhasználók 
hozzáférését a gyermekek szexuális 
zaklatásáról készített képeket tartalmazó 
vagy terjesztő internetes oldalakhoz.

Or. en

Módosítás 338
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes oldalak 
eltávolítását.

2. A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok a 
megfelelő jogi, szabályozási és 
önszabályozási kereten belül megteszik a 
szükséges intézkedéseket a területükön 
üzemeltetett, gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes oldalak 
eltávolítása érdekében, valamint 
törekednek a területükön kívül 
üzemeltetett hasonló weboldalak 
eltávolítására.

Or. en

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy weboldalakat távolítsanak el, és azt is 
elismeri, hogy a saját területen kívüli fellépés nehezebbnek bizonyulhat.

Módosítás 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes oldalak 
eltávolítását.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy elérjék a 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalak forrásnál 
történő eltávolítását.

Or. en

Módosítás 340
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy elérjék a 
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hogy elérjék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes oldalak 
eltávolítását.

gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalak forrásnál 
történő eltávolítását.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
intézkedések tiszteletben tartják a 
természetes személyeknek az emberi jogok 
és alapvető szabadságjogok védelméről 
szóló európai egyezmény, valamint az 
uniós jog alapelvei által szavatolt alapvető 
jogait és szabadságait. Előzetes 
határozatról rendelkeznek, amely 
tartalmazza a hatékony és időben történő 
bírósági felülvizsgálathoz való jogot.

Or. en

Módosítás 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az Európai Bizottság éves jelentést 
terjeszt az Európai Parlament elé a 
tagállamok által végzett olyan 
tevékenységekről, amelyek a gyermekek 
szexuális zaklatásáról készített anyagok 
internetes oldalakról való eltávolítására 
irányultak.

Or. en



PE456.647v02-00 166/166 AM\854749HU.doc

HU


