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Poprawka 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Projekt rezolucji legislacyjnej
Odniesienie 2 

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 82 ust. 
2 oraz art. 83 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła 
wniosek Parlamentowi (C7-0088/2010),

uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 16, art. 
82 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła 
wniosek Parlamentowi (C7-0088/2010),

Or. en

Poprawka 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Projekt rezolucji legislacyjnej
Odniesienie 2 a (nowe) 

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

– uwzględniając art. 7, 8, 11 i 24 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Projekt rezolucji legislacyjnej
Odniesienie 2 b (nowe) 

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

– uwzględniając art. 8 i 10 europejskiej 
konwencji praw człowieka,

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

Projekt rezolucji legislacyjnej
Odniesienie 2 c (nowe) 

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

– uwzględniając Konwencję Organizacji 
Narodów Zjednoczonych o prawach 
dziecka z 1989 r., w szczególności jej 
art. 19 i 34,

Or. en

Poprawka 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Projekt rezolucji legislacyjnej
Odniesienie 2 d (nowe) 

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

– uwzględniając Konwencję Rady Europy 
o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem 
seksualnym i niegodziwym traktowaniem 
w celach seksualnych z 2007 r.,

Or. en

Poprawka 43
Birgit Sippel

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 3 

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego 
do przekazania stanowiska Parlamentu 
Radzie, Komisji i parlamentom państw 
członkowskich.

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego 
do przekazania stanowiska Parlamentu 
Radzie, Komisji, parlamentom państw 
członkowskich, a także Europejskiemu 
Inspektorowi Ochrony Danych.

Or. en
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Poprawka 44

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niegodziwe traktowanie w celach 
seksualnych i wykorzystywanie seksualne 
dzieci, w tym pornografia dziecięca, 
stanowią poważne pogwałcenie praw 
podstawowych, w szczególności praw 
dziecka do ochrony i opieki niezbędnych 
dla jego dobra, zgodnie z zapisami 
Konwencji o prawach dziecka ONZ i Kartą 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

(1) Niegodziwe traktowanie w celach 
seksualnych i wykorzystywanie seksualne 
dzieci, w tym pornografia dziecięca, 
stanowią poważne pogwałcenie prawa i 
praw podstawowych, w szczególności 
praw dziecka do ochrony i opieki 
niezbędnych dla jego dobra, zgodnie z 
zapisami Konwencji o prawach dziecka 
ONZ i Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Niegodziwe traktowanie dzieci w 
celach seksualnych ma najczęściej 
miejsce w najbliższym otoczeniu dzieci, 
przez dłuższy okres czasu, a jego 
sprawcami są osoby będące dla dziecka 
autorytetem, takie jak rodzice, krewni, 
nauczyciele, opiekuni lub przywódcy 
religijni. Stosunek zależności pomiędzy 
ofiarą a sprawcą, surowe zasady 
społeczne i moralne obowiązujące w 
społeczeństwie, poczucie winy i strach 
przed konsekwencjami lub wykluczeniem 
społecznym utrudniają młodym ofiarom 
otwarte mówienie o przypadkach 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych, niejednokrotnie osoby takie 
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utrzymują je w tajemnicy przez bardzo 
długi czas w życiu dorosłym. Stanowi to 
poważną przeszkodę na drodze 
skutecznego ścigania niegodziwego 
traktowania dzieci. W związku z tym 
niegodziwe traktowanie dzieci 
niejednokrotnie nie jest zgłaszane i 
karane.

Or. en

Uzasadnienie

Niedawno przeprowadzone badania (ich wyniki zostaną opublikowane w lutym 2011 r.) 
dowodzą, że w ok. 30% wszystkich przypadków niegodziwego traktowania dopuścili się 
rodzice, w 10% dalsi krewni, w 10% dziadkowie, a w ok. 8% rodzeństwo dziecka. Ponadto 
19% chłopców i ok. 10% dziewcząt doświadczyło niegodziwego traktowania ze strony 
własnych znajomych. W 10-20% przypadków dzieci doświadczają niegodziwego traktowania 
w takich instytucjach, jak szkoła, klub sportowy i kościół.

Poprawka 46

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Niegodziwe traktowanie może mieć 
miejsce w domu, szkole, w obrębie 
lokalnej społeczności, w grupie 
młodzieżowej lub religijnej, bądź w 
państwowej placówce opieki nad dziećmi, 
a dopuszczają się go głównie osoby 
znajome dziecku.

Or. en

Poprawka 47
Kinga Gál

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Mając na uwadze coraz 
powszechniejsze korzystanie z internetu 
należy zwrócić uwagę na techniczne 
możliwości zapobiegania. Istnieje 
potrzeba rozpowszechniania wśród 
rodziców oraz pracowników sektora 
oświaty materiałów informacyjnych 
dotyczących korzystania z odpowiednich 
narzędzi nadzoru służących filtrowaniu 
zawartości stron internetowych. Należy 
również wspierać programy i produkty do 
filtrowania treści internetowych 
dostępnych za pomocą telefonów 
komórkowych oraz konsoli do gier. 
Ponadto istnieje zapotrzebowanie na 
konkretne środki informowania dzieci o 
zagrożeniach wynikających z 
nieuprawnionego dostępu do informacji i 
obrazów na publicznych stronach 
internetowych oraz powiązanego z nim 
zagrożenia nadużycia.

Or. hu

Poprawka 48
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Wzywa sygnatariuszy Konwencji o 
prawach dziecka (Konwencji), którzy nie 
spełnili zobowiązań sprawozdawczych 
wynikających z art. 44 tejże Konwencji, a 
mianowicie Belgię, Cypr, Grecję, Stolicę 
Apostolską, a także Portugalię, do 
przedstawienia komisji ds. praw dziecka 
sprawozdań na temat środków przyjętych 
w celu wprowadzenia w życie praw 
uznanych w Konwencji, a także na temat 
postępów w działaniach na rzecz 
korzystania z tych praw.
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Poprawka 49
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zachęca się państwa członkowskie do 
stworzenia mechanizmów gromadzenia 
danych lub punktów kontaktowych na 
szczeblu krajowym lub lokalnym oraz przy 
współpracy z społeczeństwem 
obywatelskim w celu obserwacji i oceny 
zjawiska wykorzystywania seksualnego 
dzieci i ich niegodziwego traktowania w 
celach seksualnych przy poszanowaniu 
wymogów ochrony danych osobowych 
zgodnie z Konwencją Rady Europy o 
ochronie dzieci przed wykorzystywaniem 
seksualnym i niegodziwym traktowaniem 
w celach seksualnych, CETS nr 201. Aby 
móc właściwie ocenić wyniki działań 
mających na celu walkę z 
wykorzystywaniem seksualnym dzieci, 
niegodziwym ich traktowaniem oraz 
pornografią dziecięcą, Unia Europejska 
powinna kontynuować prace nad 
opracowywaniem metodologii i metod 
gromadzenia danych pozwalających na 
uzyskanie porównywalnych danych 
statystycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Brakuje wiarygodnych danych oraz wiedzy na temat rozmiaru tego rodzaju przestępczości 
oraz skuteczności politycznych środków walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i ich 
niegodziwym traktowaniem.
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Poprawka 50
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Należy wzmocnić stanowisko 
procesowe dziecka zgodnie jego prawami 
w ramach konwencji o prawach dziecka 
ONZ.

Or. sv

Poprawka 51
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Władze mają obowiązek uzyskać 
wiedzę na temat dziecka i wzorców jego 
reakcji na traumatyczne doświadczenia, 
aby zagwarantować wysoką jakość 
gromadzenia materiałów dowodowych, a 
także aby oszczędzić dziecku stresu w 
trakcie prowadzenia niezbędnych 
czynności. Wymaga to rozszerzonej 
współpracy międzynarodowej, a 
jednocześnie zapewnienia przez władze 
odpowiednich środków do prowadzenia 
dochodzeń obejmujących dziecko.

Or. sv

Poprawka 52
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Państwa członkowskie powinny dbać 
o ochronę dzieci przed wszelkimi formami 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych lub wykorzystywania 
seksualnego. Aby to osiągnąć, szkoła 
powinna być pierwszoplanową instytucją 
zapobiegania tego rodzaju przestępstwom 
dzięki wprowadzeniu programów 
informacyjnych i uświadamiających. W 
tym celu pracownicy szkół powinni być 
odpowiednio przeszkoleni, by informowali 
dzieci o ich prawach, uczyli je 
rozpoznawania i unikania sytuacji 
zagrożenia oraz zachęcali do rozmowy, 
jeżeli padną one ofiarą takich przestępstw.

Or. fr

Poprawka 53
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
polityki państw członkowskich w zakresie 
czynności seksualnych podejmowanych 
dobrowolnie przez dzieci, które mogą być 
uznawane za normalne odkrywanie 
seksualności w trakcie rozwoju człowieka, 
z uwzględnieniem różnych tradycji 
kulturowych i prawnych oraz nowych form 
nawiązywania i podtrzymywania relacji 
między dziećmi i nastolatkami, w tym 
poprzez technologie informatyczne i 
komunikacyjne.

(7) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
polityki państw członkowskich w zakresie 
czynności seksualnych podejmowanych 
dobrowolnie przez dzieci, które mogą być 
uznawane za normalne odkrywanie 
seksualności w trakcie rozwoju człowieka, 
z uwzględnieniem różnych tradycji 
kulturowych i prawnych oraz nowych form 
nawiązywania i podtrzymywania relacji 
między dziećmi i nastolatkami, w tym 
poprzez technologie informatyczne i 
komunikacyjne. Kwestie te wykraczają 
poza zakres niniejszej dyrektywy. W 
odniesieniu do tych kwestii w gestii 
państw członkowskich leży określenie, co 
należy, a czego nie należy uznać za 
przestępstwo.
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Or. en

Poprawka 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
polityki państw członkowskich w zakresie 
czynności seksualnych podejmowanych 
dobrowolnie przez dzieci, które mogą być 
uznawane za normalne odkrywanie 
seksualności w trakcie rozwoju człowieka, 
z uwzględnieniem różnych tradycji 
kulturowych i prawnych oraz nowych form 
nawiązywania i podtrzymywania relacji 
między dziećmi i nastolatkami, w tym 
poprzez technologie informatyczne i 
komunikacyjne.

(7) W przypadku braku elementu 
niegodziwego traktowania, przymusu lub 
wykorzystywania, niniejsza dyrektywa nie 
reguluje polityki państw członkowskich w 
zakresie czynności seksualnych 
podejmowanych dobrowolnie przez dzieci, 
które mogą być uznawane za normalne 
odkrywanie seksualności w trakcie 
rozwoju człowieka, z uwzględnieniem 
różnych tradycji kulturowych i prawnych 
oraz nowych form nawiązywania i 
podtrzymywania relacji między dziećmi i 
nastolatkami, w tym poprzez technologie 
informatyczne i komunikacyjne.

Or. en

Poprawka 55
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Należy zachęcać państwa 
członkowskie, aby – w ramach kształcenia 
przyszłych i aktualnych nauczycieli i 
personelu dydaktycznego – oferowały im 
szkolenia na temat przyczyn zmian 
zachowania u dzieci oraz ewentualnych 
zmian zachowania, na jakie należy 
zwracać uwagę.

Or. en
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Poprawka 56
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W walce z niegodziwym 
traktowaniem dzieci w celach 
seksualnych, wykorzystywaniem 
seksualnym dzieci oraz pornografią 
dziecięcą należy w pełni wykorzystać 
istniejące instrumenty zajmowania i 
konfiskaty wpływów z przestępstwa, takie 
jak Konwencja Organizacji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej i załączone do niej 
protokoły, Konwencja Rady Europy w 
sprawie prania, ujawniania, zajmowania i 
konfiskaty dochodów z działalności 
przestępczej z 1990 r., decyzja ramowa 
Rady nr 2001/500/WSiSW z dnia 
26 czerwca 2001 r. w sprawie prania 
brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, 
wykrywania, zamrażania, zajmowania i 
konfiskaty narzędzi oraz zysków 
pochodzących z przestępstwa1 oraz decyzja 
ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 
24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty 
korzyści, narzędzi i mienia pochodzących 
z przestępstwa2. Należy zachęcać do 
wykorzystywania zajmowanych i 
konfiskowanych narzędzi i mienia 
pochodzących z przestępstwa, o których 
mowa w tej dyrektywie, by wspierać 
pomoc ofiarom i ich ochronę, w tym 
wypłacanie im odszkodowania.
1 Dz.U. L 182 z 5.7.2001, s. 1.
2 Dz.U. L 68 z 15.3.2005, s. 49.

Or. en
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Poprawka 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy ułatwić dochodzenie 
przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia 
w ramach postępowań karnych, aby 
uwzględnić trudności, jakie pokrzywdzone 
dzieci mają z ujawnieniem faktu ich 
niegodziwego traktowania, oraz 
anonimowość przestępców w 
cyberprzestrzeni. By zapewnić skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w niniejszej dyrektywie, 
osobom odpowiedzialnym za dochodzenie 
i ściganie tych przestępstw należy 
udostępnić skuteczne narzędzia 
dochodzeniowe. Mogą one obejmować 
operacje pod przykryciem, kontrolę 
komunikacji, niejawną inwigilację, w tym 
elektroniczną, monitorowanie rachunków 
bankowych lub inne metody dochodzenia 
finansowego.

(8) Należy ułatwić dochodzenie 
przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia 
w ramach postępowań karnych, aby 
uwzględnić trudności, jakie pokrzywdzone 
dzieci mają z ujawnieniem faktu ich 
niegodziwego traktowania, oraz 
anonimowość przestępców w 
cyberprzestrzeni. By zapewnić skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w niniejszej dyrektywie, 
osobom odpowiedzialnym za dochodzenie 
i ściganie tych przestępstw należy 
udostępnić skuteczne narzędzia 
dochodzeniowe. Mogą one obejmować 
operacje pod przykryciem lub inwigilację
pod warunkiem poszanowania ochrony 
prywatności zgodnie z normami 
krajowymi i unijnymi.

Or. en

Poprawka 58
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy ułatwić dochodzenie 
przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia 
w ramach postępowań karnych, aby 
uwzględnić trudności, jakie pokrzywdzone 
dzieci mają z ujawnieniem faktu ich 
niegodziwego traktowania, oraz 
anonimowość przestępców w 
cyberprzestrzeni. By zapewnić skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 

(8) Należy ułatwić dochodzenie 
przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia 
w ramach postępowań karnych, aby 
uwzględnić trudności, jakie pokrzywdzone 
dzieci mają z ujawnieniem faktu ich 
niegodziwego traktowania, oraz 
anonimowość przestępców w 
cyberprzestrzeni. By zapewnić skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
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których mowa w niniejszej dyrektywie, 
osobom odpowiedzialnym za dochodzenie 
i ściganie tych przestępstw należy 
udostępnić skuteczne narzędzia 
dochodzeniowe. Mogą one obejmować 
operacje pod przykryciem, kontrolę 
komunikacji, niejawną inwigilację, w tym 
elektroniczną, monitorowanie rachunków 
bankowych lub inne metody dochodzenia 
finansowego.

których mowa w niniejszej dyrektywie, 
osobom odpowiedzialnym za dochodzenie 
i ściganie tych przestępstw należy 
udostępnić skuteczne narzędzia 
dochodzeniowe. Mogą one obejmować 
operacje pod przykryciem, kontrolę 
komunikacji, niejawną inwigilację, w tym 
elektroniczną, monitorowanie rachunków 
bankowych lub inne metody dochodzenia 
finansowego, będą jednak wykorzystywane 
wyłącznie pod warunkiem zapewnienia 
pełnej zgodności z zasadami konieczności, 
proporcjonalności oraz kontroli sądowej.

Or. en

Poprawka 59
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy ułatwić dochodzenie 
przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia 
w ramach postępowań karnych, aby 
uwzględnić trudności, jakie pokrzywdzone 
dzieci mają z ujawnieniem faktu ich 
niegodziwego traktowania, oraz 
anonimowość przestępców w 
cyberprzestrzeni. By zapewnić skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w niniejszej dyrektywie, 
osobom odpowiedzialnym za dochodzenie 
i ściganie tych przestępstw należy 
udostępnić skuteczne narzędzia 
dochodzeniowe. Mogą one obejmować 
operacje pod przykryciem, kontrolę 
komunikacji, niejawną inwigilację, w tym 
elektroniczną, monitorowanie rachunków 
bankowych lub inne metody dochodzenia 
finansowego.

(8) Należy ułatwić dochodzenie 
przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia 
w ramach postępowań karnych, aby 
uwzględnić trudności, jakie pokrzywdzone 
dzieci mają z ujawnieniem faktu ich 
niegodziwego traktowania, oraz 
anonimowość przestępców w 
cyberprzestrzeni. By zapewnić skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w niniejszej dyrektywie, 
osobom odpowiedzialnym za dochodzenie 
i ściganie tych przestępstw należy 
udostępnić skuteczne narzędzia 
dochodzeniowe. Mogą one obejmować 
operacje pod przykryciem, kontrolę 
komunikacji, niejawną inwigilację, w tym 
elektroniczną, monitorowanie rachunków 
bankowych lub inne metody dochodzenia 
finansowego. Ponadto za niezbędną 
uznaje się również współpracę 
transgraniczną, a Europol może udzielać 
pomocy w staraniach o rozbijanie sieci 
pornografii dziecięcej.
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Or. el

Poprawka 60
Michèle Striffler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W ramach środków zapobiegawczych 
państwa członkowskie muszą upewniać 
się, czy kampanie informacyjne i 
uświadamiające są dostępne dla 
wszystkich, i czuwać w szczególności, by 
były one zrozumiałe dla dzieci, które nie 
potrafią jeszcze czytać. W tym celu we 
wszystkich placówkach szkolnych 
(przedszkola i szkoły podstawowe, 
gimnazja, licea), a także ogólnie we 
wszystkich miejscach, do których 
uczęszczają dzieci, powinny być 
wywieszane wystarczająco zrozumiałe 
plakaty dostosowane do poszczególnych 
przedziałów wiekowych.

Or. fr

Poprawka 61
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Podmiotom odpowiedzialnym za 
dochodzenie i ściganie w sprawie tego 
typu przestępstw należy udostępnić 
skuteczne narzędzia dochodzeniowe i 
pełną współpracę transgraniczną w celu 
szybkiego i sprawnego dostępu do 
rejestrów karnych i międzynarodowych 
baz danych dotyczących przypadków 
niegodziwego traktowania dzieci w celach 
seksualnych, ponieważ, jak potwierdził 
Europejski Trybunał Praw Człowieka, 
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dzieci mają prawo do ochrony ze strony 
państwa poprzez skuteczne zniechęcanie 
do tak poważnych form ingerowania w 
podstawowe aspekty ich prywatnego życia. 
Takie narzędzia mogą obejmować szybką 
identyfikację danych pozwalających na 
ustalenie tożsamości użytkowników 
Internetu, zwłaszcza w wirtualnych 
miejscach, w których istnieje największe 
ryzyko nagabywania i które zapewniają 
ich anonimowość publiczną, operacje pod 
przykryciem, kontrolę komunikacji, 
niejawną inwigilację, w tym 
elektroniczną, monitorowanie rachunków 
i przelewów bankowych lub inne metody 
dochodzenia finansowego, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zasady 
proporcjonalności i pod kontrolą sądową.

Or. it

Poprawka 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Państwa członkowskie powinny 
wspierać otwarty dialog i komunikację z 
krajami spoza UE, by móc na mocy 
odnośnych krajowych przepisów 
prawnych ścigać sprawców udających się 
poza granice UE w celu uprawiania 
turystyki seksualnej.

Or. en

Poprawka 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Powinny być podejmowane środki na 
rzecz ochrony pokrzywdzonych dzieci w 
celu najlepszego zabezpieczenia ich 
interesu, z uwzględnieniem oceny ich 
potrzeb. Pokrzywdzone dzieci powinny 
mieć łatwy dostęp do środków ochrony 
prawnej, w tym bezpłatnego doradztwa i 
zastępstwa prawnego, oraz środków 
zapobiegających konfliktom interesów, w
przypadkach, w których niegodziwego 
traktowania dopuszczają się członkowie 
rodziny. Ponadto pokrzywdzone dzieci, 
które przedłożą swoją sprawę właściwym 
organom, powinny być chronione przed 
sankcjami, wynikającymi przykładowo z 
krajowych przepisów dotyczących 
imigracji lub prostytucji. Co więcej, udział 
pokrzywdzonych dzieci w postępowaniu 
karnym nie powinien powodować u nich 
dodatkowych traumatycznych przeżyć 
wskutek przesłuchań lub kontaktu 
wzrokowego z przestępcami.

(10) Powinny być podejmowane środki na
rzecz ochrony pokrzywdzonych dzieci oraz 
środki na rzecz dostosowania zajmującego 
się nimi systemu prawa karnego w celu 
najlepszego zabezpieczenia ich interesu, z 
uwzględnieniem oceny ich potrzeb oraz 
ich prawa do ochrony przed zagrożeniem 
powtórną wiktymizacją, zwłaszcza w 
formie naruszenia ich prywatności, a 
także przy jednoczesnym nadaniu ich 
opiniom i stanowisku należytej wagi, 
zgodnie z tym, co przewidziano na 
przykład w wytycznych ONZ dotyczących 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach, w 
których ofiarami lub świadkami 
przestępstwa są dzieci oraz w wytycznych 
Komitetu Ministrów Rady Europy 
dotyczących przyjaznego dzieciom 
wymiaru sprawiedliwości. Pokrzywdzone 
dzieci powinny mieć łatwy dostęp do 
środków ochrony prawnej, w tym 
bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, oraz środków zapobiegających 
konfliktom interesów, w przypadkach, w 
których niegodziwego traktowania 
dopuszczają się członkowie rodziny. W 
tym kontekście dzieci będące ofiarami, a 
także ich rodzice – jeżeli nie są oni 
zamieszani w domniemane nadużycie –
powinni być w pełni poinformowani o 
przysługujących im prawach i usługach, o 
rozwoju postępowania karnego i jego 
wynikach, powinno im się również 
udostępniać doradztwo i zastępstwo 
prawne w celu dochodzenia 
odszkodowania. Ponadto rodzicom lub 
opiekunom niezamieszanym w 
domniemane przestępstwo powinno się 
zapewnić właściwą pomoc i szkolenie 
umożliwiające im wspieranie dziecka w 
całym okresie postępowania sądowego i 
jego powrotu do zdrowia. Ponadto 
pokrzywdzone dzieci, które przedłożą 
swoją sprawę właściwym organom, 
powinny być chronione przed sankcjami, 
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wynikającymi przykładowo z krajowych 
przepisów dotyczących imigracji lub 
prostytucji. Co więcej, udział 
pokrzywdzonych dzieci w postępowaniu 
karnym nie powinien powodować u nich 
dodatkowych traumatycznych przeżyć 
wskutek przesłuchań lub kontaktu 
wzrokowego z przestępcami.

Or. en

Poprawka 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Powinny być podejmowane środki na 
rzecz ochrony pokrzywdzonych dzieci w 
celu najlepszego zabezpieczenia ich 
interesu, z uwzględnieniem oceny ich
potrzeb. Pokrzywdzone dzieci powinny 
mieć łatwy dostęp do środków ochrony 
prawnej, w tym bezpłatnego doradztwa i 
zastępstwa prawnego, oraz środków 
zapobiegających konfliktom interesów, w 
przypadkach, w których niegodziwego 
traktowania dopuszczają się członkowie 
rodziny. Ponadto pokrzywdzone dzieci, 
które przedłożą swoją sprawę właściwym 
organom, powinny być chronione przed 
sankcjami, wynikającymi przykładowo z 
krajowych przepisów dotyczących 
imigracji lub prostytucji. Co więcej, udział 
pokrzywdzonych dzieci w postępowaniu 
karnym nie powinien powodować u nich 
dodatkowych traumatycznych przeżyć 
wskutek przesłuchań lub kontaktu 
wzrokowego z przestępcami.

(10) Powinny być przyjmowane środki na 
rzecz ochrony pokrzywdzonych dzieci w 
celu najlepszego zabezpieczenia ich 
interesu, z uwzględnieniem oceny ich 
potrzeb, w tym stałej ochrony danych 
osobowych. Środki takie powinny również 
obejmować ochronę przed niegodziwym 
traktowaniem dzieci poprzez 
organizowanie kampanii informacyjnych 
skierowanych do wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym dzieci, 
rodziców oraz personelu dydaktycznego, 
aby nauczyli się oni rozpoznawać znaki 
niegodziwego traktowania, zarówno w 
internecie, jak i w innych mediach.
Pokrzywdzone dzieci powinny mieć łatwy 
dostęp do środków ochrony prawnej, w
tym bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, oraz środków zapobiegających 
konfliktom interesów, w przypadkach, w 
których niegodziwego traktowania 
dopuszczają się członkowie rodziny. 
Ponadto pokrzywdzone dzieci, które 
przedłożą swoją sprawę właściwym 
organom, powinny być chronione przed 
sankcjami, wynikającymi przykładowo z 
krajowych przepisów dotyczących 
imigracji lub prostytucji. Co więcej, udział 
pokrzywdzonych dzieci w postępowaniu 
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karnym nie powinien powodować u nich 
dodatkowych traumatycznych przeżyć 
wskutek przesłuchań lub kontaktu 
wzrokowego z przestępcami.

Or. en

Poprawka 65
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Ze względu na wagę szkód 
psychologicznych, do jakich może 
prowadzić wykorzystywanie seksualne, 
oraz na trudności (czasami strach), z 
jakimi przychodzi o tym mówić dzieciom, 
które padły jego ofiarą, państwa 
członkowskie powinny czuwać, by okresy 
przedawnienia uwzględniały wyjątkowy 
charakter tego rodzaju czynów. Okresy te 
powinny być wystarczająco długie, by 
skarga wnoszona przez osobę dorosłą po 
uzyskaniu ustawowego wieku dojrzałości, 
a dotycząca czynów popełnionych wobec 
niej w dzieciństwie, nie była odrzucana ze 
względu na czas, jaki upłynął od 
popełnienia tych czynów. Ponadto dorośli, 
którzy w dzieciństwie byli ofiarami 
wykorzystywania seksualnego, powinni 
móc skorzystać przez cały czas trwania 
postępowania karnego, a w razie potrzeby 
nawet po tym postępowaniu, z 
odpowiedniego wsparcia 
psychologicznego i pomocy prawnej.

Or. fr

Poprawka 66
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Pokrzywdzone dzieci należy chronić 
przed sankcjami oraz oferować im 
odpowiednie wsparcie prawne i doradztwo 
nawet w przypadkach, w których nie 
doszło do sprawy sądowej.

Or. en

Poprawka 67
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Pokrzywdzone dzieci nie powinny 
być narażane na kontakt wzrokowy z 
przestępcą w trakcie sprawy sądowej.

Or. en

Poprawka 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapobiegać powrotowi do 
przestępstwa i zminimalizować to 
zjawisko, przestępcy powinni być oceniani 
z punktu widzenia zagrożenia, jakie 
stwarzają, oraz potencjalnego ryzyka 
ponownego popełnienia przestępstw 
seksualnych na szkodę dzieci; przestępcy 
powinni mieć ponadto możliwość 
dobrowolnego uczestnictwa w skutecznych 
programach oraz środkach 
interwencyjnych.

(11) Aby zapobiegać powrotowi do 
przestępstwa i zminimalizować to 
zjawisko, przestępcy powinni mieć 
możliwość dobrowolnego uczestnictwa w 
programach wsparcia, programach 
terapeutycznych lub programach opieki.

Or. en
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Poprawka 69
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapobiegać powrotowi do 
przestępstwa i zminimalizować to 
zjawisko, przestępcy powinni być oceniani 
z punktu widzenia zagrożenia, jakie 
stwarzają, oraz potencjalnego ryzyka 
ponownego popełnienia przestępstw 
seksualnych na szkodę dzieci; przestępcy 
powinni mieć ponadto możliwość 
dobrowolnego uczestnictwa w skutecznych 
programach oraz środkach 
interwencyjnych.

(11) Aby zapobiegać powrotowi do 
przestępstwa i zminimalizować to 
zjawisko, przestępcy powinni być oceniani 
z punktu widzenia zagrożenia, jakie 
stwarzają, oraz potencjalnego ryzyka 
ponownego popełnienia przestępstw 
seksualnych na szkodę dzieci; przestępcy 
powinni mieć ponadto możliwość 
dobrowolnego uczestnictwa w skutecznych 
programach oraz środkach 
interwencyjnych. Aby zapewnić 
skuteczność środków interwencji zachęca 
się państwa członkowskie do regularnego 
przeprowadzania oceny metod i praktyk 
gwarantujących najlepsze wyniki, a także 
do finansowania analiz na szczeblu UE 
pozwalających na dokonywanie porównań 
oraz wymianę doświadczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest gruntowniejsza wiedza na temat skuteczności działań prewencyjnych, 
ponieważ trzeba wiedzieć, czy podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie 
niegodziwemu traktowaniu dzieci rzeczywiście przynoszą skutki. Jednocześnie poszczególne 
państwa członkowskie mogą mieć trudności z niezależnym prowadzeniem badań, które będą 
miały wystarczająco szeroki zasięg, aby dostarczyć wiarygodnych informacji. Dlatego też 
użyteczne byłoby prowadzenie badań na poziomie UE.

Poprawka 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W odpowiednich przypadkach, ze 
względu na zagrożenie, jakie powodują, 
oraz potencjalne ryzyko ponownego 
popełnienia przestępstw seksualnych 
przeciwko dzieciom, skazani przestępcy 
powinni być, czasowo lub na stałe, 
pozbawiani możliwości wykonywania 
działalności związanej z regularnym 
kontaktem z dziećmi. Należy ułatwić 
egzekwowanie tego typu zakazów w całej 
UE.

(12) W odpowiednich przypadkach, ze 
względu na zagrożenie, jakie powodują, 
oraz potencjalne ryzyko ponownego 
popełnienia przestępstw seksualnych 
przeciwko dzieciom, skazani przestępcy 
powinni być, czasowo lub na stałe, 
pozbawiani możliwości wykonywania 
zawodowej lub ochotniczej działalności 
związanej z opieką nad dziećmi. Należy 
ułatwić egzekwowanie tego typu zakazów 
w całej UE.

Or. en

Poprawka 71
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W odpowiednich przypadkach, ze 
względu na zagrożenie, jakie powodują, 
oraz potencjalne ryzyko ponownego 
popełnienia przestępstw seksualnych 
przeciwko dzieciom, skazani przestępcy 
powinni być, czasowo lub na stałe, 
pozbawiani możliwości wykonywania 
działalności związanej z regularnym 
kontaktem z dziećmi. Należy ułatwić 
egzekwowanie tego typu zakazów w całej 
UE.

(12) W odpowiednich przypadkach, ze 
względu na zagrożenie, jakie powodują, 
oraz potencjalne ryzyko ponownego 
popełnienia przestępstw seksualnych 
przeciwko dzieciom, skazani przestępcy 
powinni być, czasowo lub na stałe, 
pozbawiani możliwości wykonywania 
wszelkiej działalności związanej z 
regularnym kontaktem z dziećmi. Należy 
ułatwić egzekwowanie tego typu zakazów 
w całej UE.

Or. fr

Poprawka 72
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W odpowiednich przypadkach, ze 
względu na zagrożenie, jakie powodują, 
oraz potencjalne ryzyko ponownego 
popełnienia przestępstw seksualnych 
przeciwko dzieciom, skazani przestępcy 
powinni być, czasowo lub na stałe, 
pozbawiani możliwości wykonywania 
działalności związanej z regularnym
kontaktem z dziećmi. Należy ułatwić 
egzekwowanie tego typu zakazów w całej 
UE.

(12) W odpowiednich przypadkach, ze 
względu na zagrożenie, jakie powodują, 
oraz potencjalne ryzyko ponownego 
popełnienia przestępstw seksualnych 
przeciwko dzieciom, skazani przestępcy 
powinni być, czasowo lub na stałe, 
pozbawiani możliwości wykonywania 
działalności zawodowej związanej z 
regularnym kontaktem z dziećmi. Należy 
ułatwić egzekwowanie tego typu zakazów 
w całej UE.

Or. en

Poprawka 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W odpowiednich przypadkach, ze 
względu na zagrożenie, jakie powodują, 
oraz potencjalne ryzyko ponownego 
popełnienia przestępstw seksualnych 
przeciwko dzieciom, skazani przestępcy 
powinni być, czasowo lub na stałe, 
pozbawiani możliwości wykonywania 
działalności związanej z regularnym 
kontaktem z dziećmi. Należy ułatwić 
egzekwowanie tego typu zakazów w całej 
UE.

(12) W przypadkach powrotu lub 
usiłowania powrotu do przestępstwa 
organ sądowy może podjąć środki w celu 
czasowego lub stałego uniemożliwienia 
jakichkolwiek regularnych kontaktów 
pomiędzy przestępcami a dziećmi. Należy 
ułatwić egzekwowanie tego typu zakazów 
w całej UE.

Or. en

Poprawka 74
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Skazanym przestępcom powinno się 
uniemożliwiać wykonywanie jakiejkolwiek 
działalności zawodowej bezpośrednio 
wiążącej się z opieką nad dziećmi.

Or. en

Poprawka 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 

(13) Materiały przedstawiające niegodziwe 
traktowanie dzieci w celach seksualnych, 
czyli obrazy przestawiające niegodziwe 
traktowanie w celach seksualnych, to 
szczególny rodzaj treści, której nie można 
interpretować jako wyrażanie opinii. W 
celu zwalczania tego zjawiska należy 
ograniczyć obieg materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych poprzez 
utrudnienie sprawcom wprowadzania 
takich materiałów do publicznie 
dostępnych stron internetowych unikając 
nieskutecznych środków technicznych, 
które nie tylko umożliwiają pozostawienie 
nielegalnych materiałów w sieci, ale 
również prowadzą do ponownej 
wiktymizacji dzieci będących ofiarami 
niegodziwego traktowania. Dlatego 
konieczne jest usuwanie takich treści u 
źródła możliwie jak najszybciej, a także 
podejmowanie działań przeciwko osobom 
podejrzanym o tworzenie, dystrybucję lub 
pobieranie materiałów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych. UE, w szczególności poprzez 
intensywniejszą współpracę z państwami 
trzecimi i za pomocą umów dwu- i 
wielostronnych, powinna dążyć do 
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mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, co 
do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie.
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na 
rzecz bezpieczniejszego Internetu 
ustanowiono sieć telefonów 
interwencyjnych, służących do 
gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu 
i wymiany raportów dotyczących 
głównych rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

ułatwienia skutecznego usuwania, a 
następnie ścigania przez organy państw 
trzecich osób pozostających na ich 
terytorium, które umieszczają materiały 
przedstawiające niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych na stronach 
internetowych lub dopuszczają się ich 
dystrybucji przez internet. Należy w tym 
celu stosować wyniki programu na rzecz 
bezpieczniejszego internetu, wspierać i 
stymulować dostawcę usług internetowych, 
a także współpracować z odnośnymi 
organizacjami pozarządowymi i 
stowarzyszeniami takimi jak 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Internetowych Punktów Kontaktowych.
Należy nawiązać i umacniać współpracę 
pomiędzy inicjatywami, organami 
publicznymi oraz dostawcami usług 
internetowych, aby koordynować i 
usprawniać przekazywanie informacji, 
działania w kierunku usuwania 
materiałów, a także gromadzenie 
dowodów do celów postępowania 
sądowego. Wszelkie tego rodzaju środki 
muszą gwarantować przestrzeganie praw
użytkowników końcowych, być 
wprowadzane ustawą i być zgodne z 
procedurami sądowymi z europejską 
konwencją praw człowieka i Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 76
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować 
jako wyrażanie opinii. W celu zwalczania 
tego zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych 
stron internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, 
co do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 

(13) Przedstawianie czynności 
seksualnych z udziałem osób poniżej 18 
roku życia to rodzaj treści, których 
produkcja, rozpowszechnianie, powielanie 
lub nabywanie nie jest chronione przez 
powoływanie się na prawa podstawowe. 
Termin „materiały ukazujące czynności 
seksualne” służy rozszerzeniu zakresu 
pojęcia niegodziwego traktowania na 
wszystkie czynności seksualne z udziałem 
osób poniżej 18 roku życia, także jeżeli 
osoby te zostały zmuszone do 
wykonywania ich na sobie. Dlatego 
konieczne są działania w celu możliwie jak 
najszybszego usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za produkcję, 
dystrybucję lub pobieranie takich treści, a 
także wytoczenia przeciwko nim 
rzetelnego procesu sądowego. UE, 
w szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi oraz za 
pomocą dwu- lub wielostronnych 
porozumień, powinna dążyć do ułatwienia 
skutecznego usuwania przez organy 
państw trzecich stron internetowych 
zawierających treści ukazujące czynności 
seksualne z udziałem osób poniżej 18 roku 
życia, a utrzymywanych na ich terytorium. 
Należy zacieśnić współpracę z 
Międzynarodowym Stowarzyszeniem 
Internetowych Punktów Kontaktowych 
(INHOPE). Aby uniknąć powielania prac, 
właściwe organy publiczne powinny 
nawiązać współpracę lub ją pogłębić. Przy 
realizacji inicjatyw w tym zakresie należy 
uwzględnić prawa użytkowników 
końcowych, przestrzegać obowiązujących 
procedur prawnych i sądowych oraz 
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opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie.
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

postępować w zgodności z europejską 
konwencją praw człowieka i Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej. W 
ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

Or. de

Poprawka 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
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traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych 
stron internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, 
co do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 

traktowanie dzieci. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. W tym celu należy
wprowadzić mechanizmy wzmacniające 
współpracę międzynarodową między 
państwami, organami sądowymi i 
policyjnymi, a także punktami zgłaszania 
przypadków dziecięcej pornografii w celu 
zapewnienia bezpiecznego i szybkiego 
usuwania stron internetowych 
zawierających pornografię dziecięcą.
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w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na 
rzecz bezpieczniejszego Internetu 
ustanowiono sieć telefonów 
interwencyjnych, służących do 
gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu 
i wymiany raportów dotyczących 
głównych rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

Or. en

Poprawka 78
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne jest 
usuwanie takich treści u źródła możliwie 
jak najszybciej, a także podejmowanie 
działań przeciwko osobom podejrzanym o 
tworzenie, dystrybucję lub pobieranie 
obrazów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci. UE, w szczególności 
poprzez intensywniejszą współpracę z 
państwami trzecimi i za pomocą umów 
dwu- i wielostronnych, powinna dążyć do 
ułatwienia skutecznego usuwania stron 



PE456.647v02-00 30/166 AM\854749PL.doc

PL

stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, co 
do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw
w tym zakresie należy uwzględnić prawa
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 

internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających materiały 
przedstawiające niegodziwe traktowanie 
dzieci, a także ułatwiać ściganie sądowne
przez organy państw trzecich osób 
pozostających na ich terytorium, które 
umieszczają materiały przedstawiające 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych na stronach internetowych 
lub dopuszczają się ich dystrybucji przez 
internet. Jednakże ze względu na to, że 
pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, państwa członkowskie 
mogą wprowadzić dodatkowe środki 
ograniczające dostęp użytkownikom 
internetu przebywającym na ich 
terytorium do stron internetowych
zawierających pornografię dziecięcą lub 
służących do jej rozpowszechniania. 
Można do tego wykorzystać, stosownie do 
okoliczności, różne mechanizmy, w tym 
mechanizmy ułatwiające właściwym 
organom sądowym lub policyjnym 
zarządzanie dodatkowych środków, takich 
jak blokady lub zachęcające dostawców 
usług internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie ograniczania
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Wszelkie środki techniczne mające na 
celu usuwanie stron internetowych 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych lub 
ograniczanie dostępu do nich powinny być 
przedmiotem ściślejszej współpracy
między organami publicznymi, w 
szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Wszelkie środki w tym 
zakresie muszą zapewniać przestrzeganie 
praw użytkowników końcowych, 
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zamieszczanych online. przestrzegać obowiązujących procedur 
prawnych i sądowych oraz postępować w 
zgodności z europejską konwencją praw 
człowieka i Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej. W ramach programu na 
rzecz bezpieczniejszego Internetu 
ustanowiono sieć telefonów 
interwencyjnych, służących do 
gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

Or. enUzasadnienie

Za pośrednictwem porozumień międzynarodowych powinno się wprowadzić surowe 
procedury gwarantujące podejmowanie natychmiastowych działań mających na celu 
usuwanie nielegalnych treści u źródła przy jednoczesnym zachowaniu dowodów do celów 
śledztwa. Wprowadzanie dodatkowych środków, takich jak blokowanie lub ograniczanie 
dostępu do stron internetowych zawierających materiały przedstawiające niegodziwe 
traktowanie dzieci w celach seksualnych, powinno należeć do obowiązków państw 
członkowskich.

Poprawka 79
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować 
jako wyrażanie opinii. W celu zwalczania 
tego zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych 
stron internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 

(13) Przedstawianie czynności 
seksualnych z udziałem osób poniżej 18 
roku życia to rodzaj treści, których 
produkcja, rozpowszechnianie, powielanie 
lub nabywanie nie jest chronione przez 
powoływanie się na prawa podstawowe. 
Termin „materiały ukazujące czynności 
seksualne” służy rozszerzeniu zakresu 
pojęcia niegodziwego traktowania na 
wszystkie czynności seksualne z udziałem 
osób poniżej 18 roku życia, także jeżeli 
osoby te zostały zmuszone do 
wykonywania ich na sobie. Dlatego 
konieczne są działania w celu możliwie jak 
najszybszego usuwania takich treści u 
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niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, 
co do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności,
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie.
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 

źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za produkcję, 
dystrybucję lub pobieranie takich treści, a 
także wytoczenia przeciwko nim 
rzetelnego procesu sądowego. UE, 
w szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi oraz za 
pomocą dwu- lub wielostronnych 
porozumień, powinna dążyć do ułatwienia 
skutecznego usuwania przez organy 
państw trzecich stron internetowych 
zawierających treści ukazujące czynności 
seksualne z udziałem osób poniżej 18 roku 
życia, a utrzymywanych na ich terytorium. 
Należy zacieśnić współpracę z 
Międzynarodowym Stowarzyszeniem 
Internetowych Punktów Kontaktowych 
(INHOPE). Aby uniknąć powielania prac, 
właściwe organy publiczne powinny 
nawiązać współpracę lub ją pogłębić. Przy 
realizacji inicjatyw w tym zakresie należy 
uwzględnić prawa użytkowników 
końcowych, przestrzegać obowiązujących 
procedur prawnych i sądowych oraz 
postępować w zgodności z europejską 
konwencją praw człowieka i Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej. W 
ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.
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sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

Or. de

Poprawka 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, 

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych i zagwarantować 
priorytetowe traktowanie ścigania i 
karania sądowego takich przestępstw.
Dlatego konieczne są działania w celu 
usuwania takich treści u źródła oraz 
zatrzymywania osób odpowiedzialnych za 
dystrybucję lub pobieranie obrazów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci. UE, w szczególności poprzez 
intensywniejszą współpracę z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, powinna dążyć do 
ułatwienia skutecznego usuwania przez 
organy państw trzecich stron 
internetowych zawierających pornografię 
dziecięcą utrzymywanych na ich 
terytorium i prowadzenia przeciw nim 
postępowań sądowych. Współpraca 
między organami publicznymi, w 
szczególności w interesie unikania 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
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co do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Jedynie w przypadku 
trudności we współpracy z krajami 
trzecimi w zakresie usuwania i sądownego 
ścigania państwa członkowskie mogą 
podjąć środki prawne mające na celu 
ograniczenie dostępu do stron 
internetowych zawierających obrazy 
przedstawiające niegodziwe traktowanie 
dzieci lub propagujące je. W ramach 
programu na rzecz bezpieczniejszego 
Internetu ustanowiono sieć telefonów 
interwencyjnych, służących do 
gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

Or. en

Poprawka 81
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, 
co do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Zarówno w celu usuwania, jak i 

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. W celu usuwania treści 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych, należy 
ustanowić i umacniać współpracę między 
organami publicznymi, w szczególności w 
interesie zagwarantowania, by krajowe 
wykazy stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
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blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
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odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, 
co do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 

odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. W celu usuwania treści 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych, należy 
ustanowić i umacniać współpracę między 
organami publicznymi, w szczególności w 
interesie zagwarantowania, by krajowe 
wykazy stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.
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Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych. UE, w szczególności poprzez 
intensywniejszą współpracę z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, powinna dążyć do 
ułatwienia skutecznego usuwania przez 
organy państw trzecich stron 
internetowych zawierających pornografię 
dziecięcą utrzymywanych na ich 
terytorium. Jednakże ze względu na to, że 
pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła często nie 
jest możliwe w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
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mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, co 
do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

terytorium UE albo ponieważ państwo, w 
którym znajdują się serwery nie wyraża 
gotowości do współpracy, albo ponieważ 
wyegzekwowanie usunięcia materiału od 
zainteresowanego państwa okazuje się 
szczególnie czasochłonne. Dlatego też 
należy ustanowić mechanizmy blokowania 
dostępu z terytorium Unii do stron 
internetowych, co do których ustalono, że 
zawierają lub pornografię dziecięcą lub 
służą do jej rozpowszechniania. Można do 
tego wykorzystać, stosownie do 
okoliczności, różne mechanizmy, w tym 
mechanizmy ułatwiające właściwym 
organom sądowym lub policyjnym 
zarządzanie takiej blokady lub – za 
pomocą środków nielegislacyjnych –
zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
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zamieszczanych online.

Or. en

Poprawka 84
Michèle Striffler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, co 
do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, co 
do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
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ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
i zobowiązanie dostawców usług 
internetowych – z myślą o rozszerzeniu ich 
odpowiedzialności – do opracowywania
kodeksów postępowania oraz wytycznych 
w zakresie blokowania dostępu do takich 
stron internetowych, jak również 
wspierające ich w tym zakresie. Zarówno 
w celu usuwania, jak i blokowania treści 
przedstawiających niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych, należy 
ustanowić i umacniać współpracę między 
organami publicznymi, w szczególności w 
interesie zagwarantowania, by krajowe 
wykazy stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

Or. fr

Poprawka 85

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
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celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, co 
do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 

celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Każda strona internetowa 
zawierająca obrazy wykorzystywanych
seksualnie dzieci pochodzące z państwa 
członkowskiego UE powinna zostać 
usunięta. Jednakże ze względu na to, że 
pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, co 
do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
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zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

Or. en

Poprawka 86
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Wszelkie możliwe dane osobowe 
przetwarzane w trakcie wdrażania 
niniejszej dyrektywy powinny podlegać 
ochronie zgodnie ze wszystkimi zasadami 
ochrony prywatności i danych 
obowiązującymi w UE.

Or. en
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Poprawka 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Wszelkie dane osobowe 
przetwarzane w trakcie wdrażania 
niniejszej dyrektywy powinny podlegać 
ochronie zgodnie z decyzją ramową Rady 
nr 2008/977/WSiSW z dnia 
27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych1, a także zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 2002/58/WE z dnia 
12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej2

(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej), a także zgodnie ze 
wszelkimi zasadami określonymi w 
Konwencji Rady Europy o ochronie osób 
w związku z automatycznym 
przetwarzaniem danych osobowych z dnia 
28 stycznia 1981 r., którą ratyfikowały 
wszystkie państwa członkowskie.
_____________
1 Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60.
2 Dz.U. L 201 z 31. 7.2002, s. 37.

Or. en

Poprawka 88
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Komisja powinna zbadać zagrożenia 
i ewentualne negatywne aspekty 
blokowania stron internetowych. W 
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badaniu tym powinno się dokonać oceny 
ryzyka erozji praw demokratycznych 
obywateli europejskich, a także 
uwzględnić bardzo rozpowszechnione 
stosowanie blokowania stron 
internetowych w społeczeństwach 
totalitarnych w celu ograniczania 
swobody wypowiedzi.

Or. en

Poprawka 89
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
zwłaszcza: z zasadą poszanowania 
godności ludzkiej, zakazem tortur oraz 
nieludzkiego bądź poniżającego 
traktowania lub karania, prawami dziecka, 
prawem do wolności i bezpieczeństwa, 
wolnością wyrażania opinii i informacji, 
ochroną danych osobowych, prawem do 
skutecznych środków ochrony prawnej i do 
rzetelnego procesu oraz z zasadami 
legalizmu i proporcjonalności przestępstw 
kryminalnych i kar. Niniejsza dyrektywa 
zmierza w szczególności do 
zagwarantowania pełnego respektowania 
tych praw i musi być odpowiednio do tego 
wdrażana.

(15) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
zwłaszcza: z zasadą poszanowania 
godności ludzkiej, zakazem tortur oraz 
nieludzkiego bądź poniżającego 
traktowania lub karania, prawami dziecka, 
prawem do wolności i bezpieczeństwa, 
wolnością wyrażania opinii i informacji, 
ochroną prywatności i danych osobowych, 
prawem do skutecznych środków ochrony 
prawnej i do rzetelnego procesu oraz z 
zasadami legalizmu i proporcjonalności 
przestępstw kryminalnych i kar. Niniejsza 
dyrektywa zmierza w szczególności do 
zagwarantowania pełnego respektowania 
tych praw i musi być odpowiednio do tego 
wdrażana.

Or. en

Poprawka 90
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa służy ustanowieniu 
norm minimalnych dotyczących określania 
przestępstw i sankcji w zakresie 
wykorzystywania seksualnego dzieci. 
Służy ona również wprowadzeniu 
wspólnych przepisów w celu lepszego 
zapobiegania przestępczości i ochrony 
pokrzywdzonych.

Niniejsza dyrektywa służy ustanowieniu 
norm minimalnych dotyczących określania 
przestępstw i sankcji w zakresie 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci, a także prezentowania 
materiałów na ten temat. Służy ona 
również wprowadzeniu wspólnych 
przepisów w celu lepszego zapobiegania 
przestępczości i ochrony pokrzywdzonych.

Or. en

Poprawka 91
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „dziecko” oznacza każdą osobę w 
wieku poniżej 18 lat;

(a) „dziecko” oznacza każdą osobę
nieletnią/osobę, która nie osiągnęła wieku 
przyzwolenia wskazanego w prawie 
krajowym;

Or. en

Poprawka 92

Jean Lambert w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „pornografia dziecięca” oznacza: (b) „materiały przedstawiające niegodziwe 
traktowanie dzieci” oznacza:

(Zmiana dotyczy całości tekstu. Przyjęcie 
jej będzie wymagało wprowadzenia 
odpowiednich zmian w całym tekście.)
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Or. en

Poprawka 93
Ernst Strasser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „pornografia dziecięca” oznacza: (b) „pornografia dziecięca” lub „materiały 
przedstawiające wykorzystywanie 
seksualne dzieci” oznaczają:

Or. en

Poprawka 94
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „pornografia dziecięca” oznacza (b) „obrazy przedstawiające niegodziwe 
traktowanie dzieci” oznacza:

Or. enUzasadnienie

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.

Poprawka 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „pornografia dziecięca” oznacza (b) „pornografia dziecięca” lub „materiały 
przedstawiające wykorzystywanie 
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seksualne dzieci” oznaczają:

Or. en

Poprawka 96
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – punkt iii) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wszelkie materiały ukazujące osobę 
wyglądającą na dziecko uczestniczącą w 
rzeczywistych lub symulowanych 
zachowaniach o wyraźnie seksualnym 
charakterze oraz przedstawienia organów 
płciowych osób wyglądających jak 
dziecko, w celach głównie seksualnych; 
lub

skreślony

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – punkt iii) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wszelkie materiały ukazujące osobę 
wyglądającą na dziecko uczestniczącą w 
rzeczywistych lub symulowanych 
zachowaniach o wyraźnie seksualnym 
charakterze oraz przedstawienia organów 
płciowych osób wyglądających jak 
dziecko, w celach głównie seksualnych; 
lub

(iii) wszelkie materiały umożliwiające 
oglądanie dziecka lub jego wirtualnego 
wizerunku uczestniczącego w 
rzeczywistych lub symulowanych 
zachowaniach o wyraźnie seksualnym 
charakterze oraz umożliwiające oglądanie 
organów płciowych dziecka lub jego 
wirtualnego wizerunku, w celach głównie 
seksualnych; lub

Or. fr

Poprawka 98
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) realistyczne obrazy dziecka 
uczestniczącego w zachowaniach o 
wyraźnie seksualnym charakterze lub 
rzeczywiste obrazy organów płciowych 
dziecka, niezależnie od tego, czy takie 
dziecko istnieje, w celach głównie 
seksualnych;

(iv) realistyczne obrazy dziecka 
uczestniczącego w zachowaniach o 
wyraźnie seksualnym charakterze lub 
rzeczywiste obrazy organów płciowych 
dziecka, w celach głównie seksualnych;

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) realistyczne obrazy dziecka 
uczestniczącego w zachowaniach o 
wyraźnie seksualnym charakterze lub 
rzeczywiste obrazy organów płciowych 
dziecka, niezależnie od tego, czy takie 
dziecko istnieje, w celach głównie 
seksualnych;

(iv) realistyczne obrazy dziecka 
uczestniczącego w zachowaniach o 
wyraźnie seksualnym charakterze lub 
realistyczne obrazy organów płciowych 
dziecka lub jego wirtualnego wizerunku, 
w celach głównie seksualnych;

Or. fr

Poprawka 100
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) realistyczne obrazy dziecka 
uczestniczącego w zachowaniach o 
wyraźnie seksualnym charakterze lub 
rzeczywiste obrazy organów płciowych 
dziecka, niezależnie od tego, czy takie 
dziecko istnieje, w celach głównie 
seksualnych;

(iv) realistyczne obrazy dziecka 
uczestniczącego lub przedstawionego jako 
uczestniczące w zachowaniach o wyraźnie 
seksualnym charakterze lub rzeczywiste 
obrazy organów płciowych dziecka, 
niezależnie od tego, czy takie dziecko 
istnieje, w celach głównie seksualnych;

Or. en
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Poprawka 101

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iv a) (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) pornografia dziecięca stanowi formę 
niegodziwego traktowania dzieci;

Or. en

Poprawka 102

Jean Lambert w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) „wykorzystywanie seksualne dzieci w 
trakcie podróży i w ramach turystyki” 
oznacza wykorzystywanie seksualne dzieci 
przez osobę lub osoby podróżujące ze 
swego zwyczajowego otoczenia do miejsca, 
w którym odbywają kontakty seksualne z 
dziećmi;

Or. enUzasadnienie

Definicja turysty Światowej Organizacji Turystyki z 1997 r.

Poprawka 103
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) „wykorzystywanie seksualne dzieci w 
trakcie podróży i w ramach turystyki” 
oznacza wykorzystywanie seksualne dzieci 
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przez osobę lub osoby podróżujące ze 
swego zwyczajowego otoczenia do miejsca, 
w którym odbywają kontakty seksualne z 
dziećmi.

Or. enUzasadnienie

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.

Poprawka 104
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) „wykorzystywanie seksualne dzieci w 
trakcie podróży i w ramach turystyki” 
oznacza wykorzystywanie seksualne dzieci 
przez osobę lub osoby podróżujące ze 
swego zwyczajowego otoczenia do miejsca, 
w którym odbywają kontakty seksualne z 
dziećmi.

Or. enUzasadnienie

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, 
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including domestic and international travellers.

Poprawka 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
umyślnych czynów, o których mowa w 
art. 2 do 5.

1. Jako że system prawa karnego stanowi 
nieodłączną część porządku prawnego 
każdego państwa członkowskiego,
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
następujące umyślne czyny zostaną 
określone w prawie jako przestępstwo i 
zgodnie z ich systemem kar będą podlegać 
wymiarowi kary odpowiadającemu wadze 
czynu.

Or. de

Poprawka 106
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doprowadzenie, w celach seksualnych, 
dziecka, które nie osiągnęło
przewidzianego w prawie krajowym 
wieku, od którego można wyrazić prawnie 
skuteczną zgodę na udział w czynnościach 
seksualnych („wieku przyzwolenia”), do 
bycia świadkiem niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych lub 
czynności seksualnych, nawet jeśli nie 
musi samo w nich uczestniczyć, podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dwa lata.

2. Doprowadzenie, w celach seksualnych, 
osoby, która nie osiągnęła przewidzianego 
w prawie krajowym wieku, od którego 
można wyrazić prawnie skuteczną zgodę 
na udział w czynnościach seksualnych 
(„wieku przyzwolenia”), do bycia 
świadkiem niegodziwego traktowania w 
celach seksualnych lub czynności 
seksualnych, nawet jeśli nie musi sama w 
nich uczestniczyć, stanowi czyn w 
rozumieniu ust. 1.

Or. de
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Poprawka 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doprowadzenie, w celach seksualnych,
dziecka, które nie osiągnęło 
przewidzianego w prawie krajowym 
wieku, od którego można wyrazić prawnie 
skuteczną zgodę na udział w czynnościach 
seksualnych („wieku przyzwolenia”), do 
bycia świadkiem niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych lub
czynności seksualnych, nawet jeśli nie 
musi samo w nich uczestniczyć, podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dwa lata.

2. Doprowadzenie dziecka, które nie 
osiągnęło przewidzianego w prawie 
krajowym wieku, od którego można 
wyrazić prawnie skuteczną zgodę na udział 
w czynnościach seksualnych („wieku 
przyzwolenia”), do bycia świadkiem 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych lub czynności seksualnych, 
nawet jeśli nie musi samo w nich 
uczestniczyć, podlega karze pozbawienia 
wolności, której maksymalny wymiar
wynosi co najmniej trzy lata.

Or. en

Poprawka 108
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doprowadzenie, w celach seksualnych, 
dziecka, które nie osiągnęło 
przewidzianego w prawie krajowym 
wieku, od którego można wyrazić prawnie 
skuteczną zgodę na udział w czynnościach 
seksualnych („wieku przyzwolenia”), do 
bycia świadkiem niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych lub 
czynności seksualnych, nawet jeśli nie 
musi samo w nich uczestniczyć, podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dwa lata.

2. Doprowadzenie, w celach seksualnych, 
dziecka, które nie osiągnęło 
przewidzianego w prawie krajowym 
wieku, od którego można wyrazić prawnie 
skuteczną zgodę na udział w czynnościach 
seksualnych („wieku przyzwolenia”), do 
bycia świadkiem niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych lub 
czynności seksualnych, nawet jeśli nie 
musi samo w nich uczestniczyć, podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dwa lata, a 
także zakazowi wykonywania zawodów, 
które zakładają jakikolwiek kontakt z 
dziećmi.

Or. it
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Poprawka 109
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uczestnictwo w czynnościach 
seksualnych z dzieckiem, które nie 
osiągnęło przewidzianego w prawie 
krajowym wieku przyzwolenia, podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi przynajmniej pięć lat.

3. Uczestnictwo w czynnościach 
seksualnych z osobą, która nie osiągnęła
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, stanowi czyn w rozumieniu 
ust. 1.

Or. de

Poprawka 110
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uczestnictwo w czynnościach 
seksualnych z dzieckiem, które nie 
osiągnęło przewidzianego w prawie 
krajowym wieku przyzwolenia, podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi przynajmniej pięć lat.

3. Uczestnictwo w czynnościach 
seksualnych z dzieckiem, które nie 
osiągnęło przewidzianego w prawie 
krajowym wieku przyzwolenia, podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi przynajmniej pięć lat, a 
także zakazowi wykonywania zawodów, 
które zakładają jakikolwiek kontakt z 
dziećmi.

Or. it

Poprawka 111
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uczestnictwo w czynnościach 
seksualnych z udziałem dziecka, w 
przypadku gdy:

4. Uczestnictwo w czynnościach 
seksualnych z udziałem osoby poniżej 18 
roku życia, w przypadku gdy:
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(i) dochodzi do nadużycia uznanego 
stosunku zaufania, autorytetu lub wpływu 
na dziecko, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej osiem lat; lub 

(i) dochodzi do nadużycia uznanego 
stosunku zaufania, autorytetu lub wpływu 
na tę osobę; lub

(ii) dochodzi do wykorzystania szczególnej 
bezbronności dziecka, zwłaszcza 
wynikającej z jego niepełnosprawności 
umysłowej lub fizycznej bądź stosunku 
zależności, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej osiem lat; lub

(ii) dochodzi do wykorzystania szczególnej 
bezradności tej osoby, zwłaszcza 
wynikającej z jej niepełnosprawności 
umysłowej lub fizycznej bądź stosunku 
zależności; lub

(iii) dochodzi do użycia przymusu, 
przemocy lub groźby, podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dziesięć lat.

(iii) dochodzi do użycia przymusu, siły lub 
groźby,

oznacza popełnienie czynu w rozumieniu 
ust. 1.

Or. de

Poprawka 112
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 – punkt iii) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) dochodzi do użycia przymusu, 
przemocy lub groźby, podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej dziesięć lat.

(iii) dochodzi do użycia przymusu, 
przemocy lub groźby, podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej dziesięć lat, a także 
zakazowi wykonywania zawodów, które 
zakładają jakikolwiek kontakt z dziećmi.

Or. it

Poprawka 113
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zmuszanie dziecka do czynności 5. Zmuszanie osoby poniżej 18 roku życia
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seksualnych z osobą trzecią podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dziesięć lat.

do czynności seksualnych z osobą trzecią 
stanowi czyn w rozumieniu ust. 1.

Or. de

Poprawka 114
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zmuszanie dziecka do czynności 
seksualnych z osobą trzecią podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej dziesięć lat.

5. Zmuszanie dziecka do czynności 
seksualnych z osobą trzecią podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej dziesięć lat, a także 
zakazowi wykonywania zawodów, które 
zakładają jakikolwiek kontakt z dziećmi.

Or. it

Poprawka 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zmuszanie dziecka do czynności 
seksualnych z osobą trzecią podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dziesięć lat.

5. Użycie przymusu, przemocy lub groźby 
wobec dziecka prowadzące do czynności 
seksualnych z osobą trzecią podlega karze 
pozbawienia wolności, której maksymalny 
wymiar wynosi co najmniej dziesięć lat.

Or. en

Poprawka 116
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 1. Państwa członkowskie podejmują środki 
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niezbędne do zagwarantowania karalności 
umyślnych czynów, o których mowa w art. 
2 - 11.

niezbędne do zagwarantowania karalności 
czynów, o których mowa w art. 2 - 11.

Or. en

Poprawka 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
umyślnych czynów, o których mowa w art. 
2-11.

1. Jako że system prawa karnego stanowi 
nieodłączną część porządku prawnego 
każdego państwa członkowskiego,
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
następujące umyślne czyny zostaną 
określone w prawie jako przestępstwo i 
zgodnie z ich systemem kar będą podlegać 
wymiarowi kary odpowiadającemu wadze 
czynu.

Or. de

Poprawka 118
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
umyślnych czynów, o których mowa w art. 
2 - 11.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
działań, których celem jest 
manipulowanie dzieckiem, aby 
uczestniczyło w przestępstwach, o których 
mowa w art. 2 - 11.

Or. en
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Poprawka 119
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata

2. Doprowadzenie lub nakłanianie dziecka 
do udziału w przedstawieniach 
pornograficznych lub czerpanie z tego 
korzyści, bądź inne wykorzystywanie 
dziecka do takich celów podlega karze 
pozbawienia wolności, której maksymalny 
wymiar wynosi co najmniej pięć lat, jeżeli 
dziecko nie osiągnęło wieku przyzwolenia, 
lub co najmniej dwa lata, jeżeli dziecko 
przekroczyło ten wiek.

Or. en

Poprawka 120
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata

2. Doprowadzenie osoby poniżej 18 roku 
życia do udziału w przedstawieniach 
pornograficznych stanowi czyn w 
rozumieniu ust. 1.

Or. de

Poprawka 121

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doprowadzenie dziecka do udziału w 2. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
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przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata

przedstawieniach pornograficznych 
stanowi niegodziwe traktowanie dzieci i w 
związku z tym podlega karze pozbawienia 
wolności, której wymiar został określony 
przez państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 122
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata

2. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata, a także zakazowi wykonywania 
zawodów, które zakładają jakikolwiek 
kontakt z dziećmi.

Or. it

Uzasadnienie

Wykorzystywanie niegodziwego traktowania dzieci powinno podlegać surowszym karom oraz 
zakazowi pracy w dziedzinach, które zakładają kontakt z dziećmi.

Poprawka 123
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata

2. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której maksymalny wymiar wynosi co 
najmniej dwa lata oraz odpowiedniej 
grzywny.

Or. en
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Poprawka 124
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
przedstawieniach pornograficznych lub 
wyzyskiwanie tej sytuacji w inny sposób 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

skreślony

Or. en

Poprawka 125
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
przedstawieniach pornograficznych lub 
wyzyskiwanie tej sytuacji w inny sposób
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

3. Czerpanie korzyści z udziału osoby
poniżej 18 roku życia w przedstawieniach 
pornograficznych lub wyzyskiwanie tej 
sytuacji w inny sposób stanowi czyn w 
rozumieniu ust. 1.

Or. de

Poprawka 126

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
przedstawieniach pornograficznych lub 
wyzyskiwanie tej sytuacji w inny sposób 
podlega karze pozbawienia wolności, 

3. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
przedstawieniach pornograficznych lub 
wyzyskiwanie tej sytuacji w inny sposób 
stanowi niegodziwe traktowanie dzieci i w 
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której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

związku z tym podlega karze pozbawienia 
wolności, której wymiar został określony 
przez państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 127
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
przedstawieniach pornograficznych lub 
wyzyskiwanie tej sytuacji w inny sposób 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

3. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
przedstawieniach pornograficznych lub 
wyzyskiwanie tej sytuacji w inny sposób 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata, a także zakazowi wykonywania 
zawodów, które zakładają jakikolwiek 
kontakt z dziećmi.

Or. it

Uzasadnienie

Wykorzystywanie niegodziwego traktowania dzieci powinno podlegać surowszym karom oraz 
zakazowi pracy w dziedzinach, które zakładają kontakt z dziećmi.

Poprawka 128
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
przedstawieniach pornograficznych lub 
wyzyskiwanie tej sytuacji w inny sposób 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

3. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
przedstawieniach pornograficznych lub 
wyzyskiwanie tej sytuacji w inny sposób 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której maksymalny wymiar wynosi co 
najmniej dwa lata oraz odpowiedniej 
grzywny.

Or. en
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Poprawka 129

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Świadomy udział w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem dzieci 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

4. Uczestnictwo w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem dzieci 
stanowi ich niegodziwe traktowanie i w 
związku z tym podlega karze pozbawienia 
wolności, której wymiar został określony 
przez państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 130
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Świadomy udział w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem dzieci 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

4. Świadomy udział w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem osób poniżej 
18 roku życia stanowi czyn w rozumieniu 
ust. 1.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Świadomy udział w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem dzieci
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

4. Świadoma obecność na 
przedstawieniach pornograficznych z 
udziałem dziecka podlega karze 
pozbawienia wolności, której maksymalny 
wymiar wynosi co najmniej dwa lata, jeżeli 
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dziecko nie osiągnęło wieku przyzwolenia, 
i co najmniej jeden rok pozbawienia 
wolności, jeżeli dziecko przekroczyło ten 
wiek.

Or. en

Poprawka 132
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Świadomy udział w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem dzieci 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

4. Świadomy udział w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem dzieci 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata, a także zakazowi wykonywania 
zawodów, które zakładają jakikolwiek 
kontakt z dziećmi.

Or. it

Uzasadnienie

Wykorzystywanie niegodziwego traktowania dzieci powinno podlegać surowszym karom oraz 
zakazowi pracy w dziedzinach, które zakładają kontakt z dziećmi.

Poprawka 133
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Świadomy udział w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem dzieci 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

4. Świadomy udział w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem dzieci 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której maksymalny wymiar wynosi co 
najmniej dwa lata oraz odpowiedniej 
grzywny.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nakłanianie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
pięć lat.

skreślony

Or. en

Poprawka 135

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nakłanianie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
pięć lat.

5. Nakłanianie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
stanowi niegodziwe traktowanie dzieci i w 
związku z tym podlega karze pozbawienia 
wolności, której wymiar został określony 
przez państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 136
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nakłanianie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
pięć lat.

5. Nakłanianie osoby poniżej 18 roku życia
do udziału w przedstawieniach 
pornograficznych stanowi czyn w 
rozumieniu ust. 1.
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Or. de

Poprawka 137
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nakłanianie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
pięć lat.

5. Nakłanianie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
pięć lat, a także zakazowi wykonywania 
zawodów, które zakładają jakikolwiek 
kontakt z dziećmi.

Or. it

Poprawka 138
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nakłanianie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
pięć lat.

5. Nakłanianie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której maksymalny wymiar wynosi co 
najmniej pięć lat oraz odpowiedniej 
grzywny.

Or. en

Poprawka 139
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 

6. Doprowadzenie osoby poniżej 18 roku 
życia do udziału w czynnościach 
seksualnych lub jej wykorzystanie do 
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granica wynosi co najmniej pięć lat. celów takich czynności, gdzie oferuje się 
lub obiecuje pieniądze lub inne formy 
zapłaty bądź wynagrodzenia w zamian za 
udział w takich czynnościach, niezależnie 
od tego, czy zapłata, obietnica lub 
wynagrodzenie przekazywane są tej 
osobie, czy też osobie trzeciej, stanowi 
czyn w rozumieniu ust. 1;

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

6. Doprowadzenie lub nakłanianie dziecka 
do udziału w prostytucji dziecięcej lub 
czerpanie z tego korzyści, bądź inne 
wykorzystywanie dziecka do takich celów
podlega karze pozbawienia wolności, 
której maksymalny wymiar wynosi co 
najmniej osiem lat, jeżeli dziecko nie 
osiągnęło wieku przyzwolenia, i co 
najmniej pięć lat, jeżeli dziecko 
przekroczyło ten wiek.

Or. en

Poprawka 141

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

6. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej stanowi niegodziwe 
traktowanie dzieci i w związku z tym 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której wymiar został określony przez 
państwo członkowskie.
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Or. en

Poprawka 142
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej pięć lat.

6. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej pięć lat, a także 
zakazowi wykonywania zawodów, które 
zakładają jakikolwiek kontakt z dziećmi.

Or. it

Uzasadnienie

Wykorzystywanie niegodziwego traktowania dzieci powinno podlegać surowszym karom oraz 
zakazowi pracy w dziedzinach, które zakładają kontakt z dziećmi.

Poprawka 143
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

6. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której maksymalny wymiar wynosi co 
najmniej pięć lat oraz odpowiedniej 
grzywny.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
prostytucji dziecięcej lub wyzyskiwanie tej 
sytuacji w inny sposób podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

skreślony

Or. en

Poprawka 145
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
prostytucji dziecięcej lub wyzyskiwanie tej 
sytuacji w inny sposób podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

skreślony

Or. de

Poprawka 146

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
prostytucji dziecięcej lub wyzyskiwanie tej 
sytuacji w inny sposób podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

7. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
prostytucji dziecięcej lub wyzyskiwanie tej 
sytuacji w inny sposób stanowi niegodziwe 
traktowanie dzieci i w związku z tym 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której wymiar został określony przez 
państwo członkowskie.

Or. en
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Poprawka 147
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
prostytucji dziecięcej lub wyzyskiwanie tej 
sytuacji w inny sposób podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej pięć lat.

7. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
prostytucji dziecięcej lub wyzyskiwanie tej 
sytuacji w inny sposób podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej pięć lat, a także 
zakazowi wykonywania zawodów, które 
zakładają jakikolwiek kontakt z dziećmi.

Or. it

Uzasadnienie

Wykorzystywanie niegodziwego traktowania dzieci powinno podlegać surowszym karom oraz 
zakazowi pracy w dziedzinach, które zakładają kontakt z dziećmi.

Poprawka 148
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
prostytucji dziecięcej lub wyzyskiwanie tej 
sytuacji w inny sposób podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

7. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
prostytucji dziecięcej lub wyzyskiwanie tej 
sytuacji w inny sposób podlega karze 
pozbawienia wolności, której maksymalny 
wymiar wynosi co najmniej pięć lat oraz 
odpowiedniej grzywny.

Or. en

Poprawka 149
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 8 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

8. Podejmowanie czynności seksualnych 
z udziałem osoby 18 roku życia 
i oferowanie lub obiecywanie pieniędzy 
lub zapłaty bądź wynagrodzenia w innej 
formie w zamian za udział w takich 
czynnościach, niezależnie od tego, czy 
zapłata, obietnica lub wynagrodzenie 
przekazywane są tej osobie, czy też osobie 
trzeciej, stanowi czyn w rozumieniu ust. 1;

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

8. Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której maksymalny 
wymiar wynosi co najmniej pięć lat, jeżeli 
dziecko nie osiągnęło wieku przyzwolenia, 
i co najmniej dwa lata, jeżeli dziecko 
przekroczyło ten wiek.

Or. en

Poprawka 151
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

8. Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której maksymalny 
wymiar wynosi co najmniej pięć lat oraz 
odpowiedniej grzywny.
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Or. en

Poprawka 152
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej pięć lat.

8. Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej pięć lat, a także 
zakazowi wykonywania zawodów, które 
zakładają jakikolwiek kontakt z dziećmi.

Or. it

Uzasadnienie

Wykorzystywanie niegodziwego traktowania dzieci powinno podlegać surowszym karom oraz 
zakazowi pracy w dziedzinach, które zakładają kontakt z dziećmi.

Poprawka 153
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

8. Podejmowanie lub wyrażanie zgody na 
podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka, niezależnie od tego, czy 
miał miejsce akt seksualny, czy też nie,
związane z korzystaniem z prostytucji 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której maksymalny wymimar
wynosi co najmniej sześć lat.

Or. en

Poprawka 154

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

8.  Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej stanowi niegodziwe 
traktowanie dzieci i w związku z tym 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której wymiar został określony przez 
państwo członkowskie.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 9 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zmuszanie do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
osiem lat.

9. Użycie przymusu lub przemocy 
prowadzące do udziału dziecka w 
przedstawieniach pornograficznych lub 
użycie do takich celów gróźb w stosunku 
do dziecka podlega karze pozbawienia 
wolności, której maksymalny wymiar
wynosi co najmniej osiem lat, jeżeli 
dziecko nie osiągnęło wieku przyzwolenia, 
lub co najmniej pięć lat, jeżeli dziecko 
przekroczyło ten wiek.

Or. en

Poprawka 156

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 9 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zmuszanie do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 

9. Zmuszanie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
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podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
osiem lat.

stanowi niegodziwe traktowanie dzieci i w 
związku z tym podlega karze pozbawienia 
wolności, której wymiar został określony 
przez państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 157
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 9 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zmuszanie do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
osiem lat.

9. Zmuszanie osoby poniżej 18 roku życia
do udziału w przedstawieniach 
pornograficznych stanowi czyn w 
rozumieniu ust. 1.

Or. de

Poprawka 158
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 9 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zmuszanie do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
osiem lat.

9. Zmuszanie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której maksymalny wymiar wynosi co 
najmniej osiem lat oraz odpowiedniej 
grzywny.

Or. en

Poprawka 159
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zmuszanie do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
osiem lat.

9. Zmuszanie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
osiem lat, a także zakazowi wykonywania 
zawodów, które zakładają jakikolwiek 
kontakt z dziećmi.

Or. it

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Nakłanianie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej osiem lat.

skreślony

Or. en

Poprawka 161
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Nakłanianie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej osiem lat.

10. Nakłanianie lub zmuszanie osoby 
poniżej 18 roku życia do udziału 
w czynnościach seksualnych, gdzie 
oferuje się lub obiecuje pieniądze lub inne 
formy zapłaty bądź wynagrodzenia 
w zamian za udział w takich 
czynnościach, niezależnie od tego, czy 
zapłata, obietnica lub wynagrodzenie 
przekazywane są tej osobie, czy też osobie 
trzeciej, stanowi czyn w rozumieniu ust. 1;

Or. de
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Poprawka 162

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Nakłanianie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna
granica wynosi co najmniej osiem lat.

10. Nakłanianie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej stanowi niegodziwe 
traktowanie dzieci i w związku z tym 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której wymiar został określony przez 
państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 163
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Nakłanianie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej osiem lat.

10. Nakłanianie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej osiem lat, a także 
zakazowi wykonywania zawodów, które 
zakładają jakikolwiek kontakt z dziećmi.

Or. it

Poprawka 164
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Nakłanianie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej osiem lat.

10. Nakłanianie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której maksymalny 
wymiar wynosi co najmniej osiem lat oraz 
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odpowiedniej grzywny.

Or. en

Poprawka 165
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 11 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Zmuszanie dziecka do prostytucji 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dziesięć lat.

skreślony

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 11 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Zmuszanie dziecka do prostytucji 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dziesięć lat.

11. Użycie przymusu lub przemocy 
prowadzące do udziału dziecka w 
prostytucji dziecięcej lub użycie do takich 
celów gróźb w stosunku do dziecka
podlega karze pozbawienia wolności, 
której maksymalny wymiar wynosi co 
najmniej dziesięć lat, jeżeli dziecko nie 
osiągnęło wieku przyzwolenia, i co 
najmniej pięć lat, jeżeli dziecko 
przekroczyło ten wiek.

Or. en

Poprawka 167

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 11 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Zmuszanie dziecka do prostytucji 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dziesięć lat.

11. Zmuszanie dziecka do prostytucji 
dziecięcej stanowi niegodziwe traktowanie 
dzieci i w związku z tym podlega karze 
pozbawienia wolności, której wymiar
został określony przez państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 168
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 11 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Zmuszanie dziecka do prostytucji 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dziesięć lat.

11. Zmuszanie dziecka do prostytucji 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dziesięć lat, a także zakazowi 
wykonywania zawodów, które zakładają 
jakikolwiek kontakt z dziećmi.

Or. it

Poprawka 169
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 11 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Zmuszanie dziecka do prostytucji 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dziesięć lat.

11. Zmuszanie dziecka do prostytucji 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której maksymalny wymiar
wynosi co najmniej dziesięć lat oraz 
odpowiedniej grzywny.

Or. en
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Poprawka 170
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przestępstwa związane z pornografią 
dziecięcą

Przestępstwa związane z materiałami 
ukazującymi czynności seksualne 
z udziałem osób poniżej 18 roku życia

Or. de

Poprawka 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
umyślnych czynów, o których mowa w art. 
2 - 6.

1. Jako że system prawa karnego stanowi 
nieodłączną część porządku prawnego 
każdego państwa członkowskiego,
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
następujące umyślne czyny zostaną 
określone w prawie jako przestępstwo i 
zgodnie z ich systemem kar będą podlegać 
wymiarowi kary odpowiadającemu wadze 
czynu.

Or. de

Poprawka 172
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nabywanie lub posiadanie pornografii 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej rok.

2. Nabywanie lub posiadanie materiałów 
przedstawiających czynności seksualne z 
udziałem osób poniżej 18 roku życia 
stanowi czyn w rozumieniu ust. 1.
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Or. de

Poprawka 173

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nabywanie lub posiadanie pornografii 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej rok.

2. Nabywanie lub posiadanie pornografii 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której wymiar został określony 
przez państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 174
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nabywanie lub posiadanie pornografii 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej rok.

2. Nabywanie lub posiadanie pornografii 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której maksymalny wymiar
wynosi co najmniej jeden rok oraz 
odpowiedniej grzywny.

Or. en

Poprawka 175
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Świadome uzyskiwanie dostępu, za 
pośrednictwem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych, do 
pornografii dziecięcej, podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 

3. Świadome uzyskiwanie dostępu do 
pornografii dziecięcej, podlega karze 
pozbawienia wolności, której maksymalny 
wymiar wynosi co najmniej rok.
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wynosi co najmniej rok.

Or. en

Poprawka 176
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Świadome uzyskiwanie dostępu, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, do pornografii 
dziecięcej, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej rok.

3. Świadome uzyskiwanie dostępu, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, do treści 
przedstawiających czynności seksualne z 
udziałem osób poniżej 18 roku życia 
stanowi czyn w rozumieniu ust. 1.

Or. de

Poprawka 177

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Świadome uzyskiwanie dostępu, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, do pornografii 
dziecięcej, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej rok.

3. Świadome uzyskiwanie dostępu, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, do pornografii 
dziecięcej, podlega karze pozbawienia 
wolności, której wymiar został określony 
przez państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 178
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Świadome uzyskiwanie dostępu, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, do pornografii 
dziecięcej, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej rok.

3. Świadome uzyskiwanie dostępu, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, do pornografii 
dziecięcej, podlega karze pozbawienia 
wolności, której maksymalny wymiar
wynosi co najmniej rok oraz odpowiedniej 
grzywny.

Or. en

Poprawka 179
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Świadome uzyskiwanie dostępu, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, do pornografii 
dziecięcej, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej rok.

3. Świadome uzyskiwanie dostępu, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, do pornografii
dziecięcej, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej rok. Każdy akt celowej 
konsumpcji pornografii dziecięcej będzie 
postrzegany za niezgodny z prawem, 
niezależnie od tego, czy materiał 
pornograficzny został n zapisany na 
komputerze przestępcy, czy też nie. Jeżeli 
przestępca celowo ogląda pornografię 
dziecięcą, niezależnie od tego, czy obrazy 
zostały zapisane na jego komputerze, czy 
też nie, będzie on winny powtórnej 
wiktymizacji dziecka pokazanego w 
materiale. Ponadto istnieje ryzyko 
zwiększenia zainteresowania przestępcy 
dziećmi.

Or. lt

Poprawka 180
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub
przesyłanie pornografii dziecięcej podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dwa lata.

4. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub 
przesyłanie materiałów przedstawiających 
czynności seksualne z udziałem osób 
poniżej 18 roku życia stanowi czyn w 
rozumieniu ust. 1.

Or. de

Poprawka 181

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub 
przesyłanie pornografii dziecięcej podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna
granica wynosi co najmniej dwa lata.

4. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub 
przesyłanie pornografii dziecięcej podlega 
karze pozbawienia wolności, której wymiar
został określony przez państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 182
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub 
przesyłanie pornografii dziecięcej podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dwa lata.

4. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub 
przesyłanie pornografii dziecięcej podlega 
karze pozbawienia wolności, której 
maksymalny wymiar wynosi co najmniej 
dwa lata oraz odpowiedniej grzywny.

Or. en
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Poprawka 183
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Oferowanie, dostarczanie lub 
udostępnianie pornografii dziecięcej 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

5. Oferowanie, dostarczanie lub 
udostępnianie treści przedstawiających 
czynności seksualne z udziałem osób 
poniżej 18 roku życia stanowi czyn w 
rozumieniu ust. 1.

Or. de

Poprawka 184

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Oferowanie, dostarczanie lub 
udostępnianie pornografii dziecięcej 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

5. Oferowanie, dostarczanie lub 
udostępnianie pornografii dziecięcej 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której wymiar został określony przez 
państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 185
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Oferowanie, dostarczanie lub 
udostępnianie pornografii dziecięcej 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

5. Oferowanie, dostarczanie lub 
udostępnianie pornografii dziecięcej 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której maksymalny wymiar wynosi co 
najmniej dwa lata oraz odpowiedniej 
grzywny.
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Or. en

Poprawka 186
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Produkcja pornografii dziecięcej 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
pięć lat.

6. Produkcja materiałów 
przedstawiających czynności seksualne z 
udziałem osób poniżej 18 roku życia
stanowi czyn w rozumieniu ust. 1.

Or. de

Poprawka 187

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Produkcja pornografii dziecięcej podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna
granica wynosi co najmniej pięć lat.

6. Produkcja pornografii dziecięcej podlega 
karze pozbawienia wolności, której wymiar
został określony przez państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 188
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Produkcja pornografii dziecięcej podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

6. Produkcja pornografii dziecięcej podlega 
karze pozbawienia wolności, której 
maksymalny wymiar wynosi co najmniej 
pięć lat oraz odpowiedniej grzywny.

Or. en
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Poprawka 189
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Do państw członkowskich należy 
decyzja, czy niniejszy artykuł ma 
zastosowanie do przypadków związanych z 
pornografią dziecięcą, o których mowa w 
art. 2 lit. b) ppkt (iii), w których osoba 
wyglądająca jak dziecko w momencie 
przedstawienia miała w rzeczywistości 18 
lat lub więcej.

Or. en

Poprawka 190
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Nagabywanie dzieci do celów seksualnych
Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
następującego czynu umyślnego:
Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych, 
propozycji spotkania dziecku, które nie 
osiągnęło przewidzianego w prawie 
krajowym wieku przyzwolenia, w celu 
popełnienia któregokolwiek z przestępstw, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 
6, jeżeli po tej propozycji podjęto faktyczne 
czynności w celu doprowadzenia do 
takiego spotkania, podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dwa lata.

Or. de
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Poprawka 191
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
następującego czynu umyślnego:

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
następującego czynu umyślnego oraz tego, 
że zgodnie z ich systemem kar 
przestępstwo to będzie podlegać 
wymiarowi kary odpowiadającemu wadze 
czynu:

Or. de

Poprawka 192
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
następującego czynu umyślnego:

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
działań mających na celu manipulowanie 
dzieckiem w celu popełnienia 
następującego czynu:

Or. en

Poprawka 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych, 
propozycji spotkania dziecku, które nie 
osiągnęło przewidzianego w prawie 
krajowym wieku przyzwolenia, w celu 

Wywarcie przez osobę dorosłą wpływu na 
dziecko, które nie osiągnęło 
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w formie pisemnej lub 
ustnej, bądź w drodze przedstawienia mu 
materiałów pornograficznych w celu 
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popełnienia któregokolwiek z przestępstw, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 
6, jeżeli po tej propozycji podjęto faktyczne 
czynności w celu doprowadzenia do 
takiego spotkania, podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dwa lata.

popełnienia któregokolwiek z przestępstw, 
o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2
i art. 5 ust. 6, podlega karze pozbawienia 
wolności, której maksymalny wymiar
wynosi co najmniej dwa lata.

Or. en

Poprawka 194
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych, 
propozycji spotkania dziecku, które nie 
osiągnęło przewidzianego w prawie 
krajowym wieku przyzwolenia, w celu 
popełnienia któregokolwiek z przestępstw, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 
6, jeżeli po tej propozycji podjęto faktyczne 
czynności w celu doprowadzenia do 
takiego spotkania, podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dwa lata.

Wabienie przez osobę dorosłą dziecka, 
które nie osiągnęło przewidzianego w 
prawie krajowym wieku przyzwolenia, w 
tym za pośrednictwem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych, do 
popełnienia któregokolwiek z przestępstw, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 
6, podlega karze pozbawienia wolności, 
której maksymalny wymiar wynosi co 
najmniej dwa lata.

Or. en

Poprawka 195
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, propozycji spotkania 
dziecku, które nie osiągnęło
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w celu popełnienia 

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, propozycji spotkania 
osobie, która nie osiągnęła
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w celu popełnienia 
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któregokolwiek z przestępstw, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po 
tej propozycji podjęto faktyczne czynności 
w celu doprowadzenia do takiego 
spotkania, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dwa lata.

któregokolwiek z przestępstw, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po 
tej propozycji podjęto faktyczne czynności 
w celu doprowadzenia do takiego 
spotkania.

Or. de

Poprawka 196

Jean Lambert w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, propozycji spotkania 
dziecku, które nie osiągnęło 
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w celu popełnienia 
któregokolwiek z przestępstw, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po 
tej propozycji podjęto faktyczne czynności 
w celu doprowadzenia do takiego 
spotkania, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dwa lata.

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem jakichkolwiek środków, w 
tym technologii informatyczno-
komunikacyjnych, propozycji spotkania 
dziecku oraz nagabywanie go w celu 
popełnienia któregokolwiek z przestępstw, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 
6, jeżeli po tej propozycji podjęto 
faktyczne czynności w celu doprowadzenia 
do takiego spotkania lub kontaktu, podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dwa lata.

Or. en

Poprawka 197
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych,
propozycji spotkania dziecku, które nie 

Składanie przez osobę dorosłą propozycji 
spotkania dziecku, które nie osiągnęło 
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w celu popełnienia 



AM\854749PL.doc 89/166 PE456.647v02-00

PL

osiągnęło przewidzianego w prawie 
krajowym wieku przyzwolenia, w celu 
popełnienia któregokolwiek z przestępstw, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 
6, jeżeli po tej propozycji podjęto 
faktyczne czynności w celu doprowadzenia 
do takiego spotkania, podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej dwa lata.

któregokolwiek z przestępstw, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po 
tej propozycji podjęto faktyczne czynności 
w celu doprowadzenia do takiego 
spotkania, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dwa lata.

Or. en

Poprawka 198
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych,
propozycji spotkania dziecku, które nie 
osiągnęło przewidzianego w prawie 
krajowym wieku przyzwolenia, w celu 
popełnienia któregokolwiek z przestępstw, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 
6, jeżeli po tej propozycji podjęto 
faktyczne czynności w celu doprowadzenia 
do takiego spotkania, podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej dwa lata.

Składanie przez osobę dorosłą propozycji 
spotkania dziecku, które nie osiągnęło 
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w celu popełnienia 
któregokolwiek z przestępstw, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po 
tej propozycji podjęto faktyczne czynności 
w celu doprowadzenia do takiego 
spotkania, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dwa lata.

Or. ltUzasadnienie

Ponieważ nagabywanie dzieci nie jest działaniem ograniczającym się do internetu, należy 
wykreślić sformułowanie „za pośrednictwem technologii informatyczno-komunikacyjnych”.

Poprawka 199

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, propozycji spotkania 
dziecku, które nie osiągnęło 
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w celu popełnienia 
któregokolwiek z przestępstw, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po 
tej propozycji podjęto faktyczne czynności 
w celu doprowadzenia do takiego 
spotkania, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dwa lata.

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, propozycji spotkania 
dziecku, które nie osiągnęło 
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w celu popełnienia 
któregokolwiek z przestępstw, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po 
tej propozycji podjęto faktyczne czynności 
w celu doprowadzenia do takiego 
spotkania, podlega karze pozbawienia 
wolności określonej przez państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 200
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, propozycji spotkania 
dziecku, które nie osiągnęło 
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w celu popełnienia 
któregokolwiek z przestępstw, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po 
tej propozycji podjęto faktyczne czynności 
w celu doprowadzenia do takiego 
spotkania, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dwa lata.

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, propozycji spotkania 
dziecku, które nie osiągnęło 
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w celu popełnienia 
któregokolwiek z przestępstw, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po 
tej propozycji podjęto faktyczne czynności 
w celu doprowadzenia do takiego 
spotkania, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dwa lata, oraz odpowiedniej 
grzywnie.

Or. en
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Poprawka 201
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryminalizacja nagabywania dzieci do 
czynów seksualnych jest konieczna, aby 
policja mogła zapobiegać mającemu się 
odbyć spotkaniu dziecka z przestępcą, nie 
zaś musiała czekać, aż faktyczny akt 
przemocy będzie miał miejsce.

Or. lt

Poprawka 202
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
podżegania do przestępstw, o których 
mowa w art. 3-6 i pomocnictwa w tych 
przestępstwach.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
podżeganie do przestępstw, o których 
mowa w art. 3-6, i pomocnictwo w tych 
przestępstwach zostaną określone 
w prawie państwa członkowskiego jako 
przestępstwo i zgodnie z jego kodeksem 
karnym będą podlegać wymiarowi kary 
odpowiadającemu wadze czynu.

Or. de

Poprawka 203
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania karalności usiłowania
popełnienia przestępstw, o których mowa 

2. Państwa podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, że usiłowanie 
popełnienia przestępstw, o których mowa 
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w art. 3 ust. 3-5, oraz art. 3 ust. 2, w 
odniesieniu do bycia świadkiem 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych; art. 4 ust. 2-3 i ust. 5-11; i art. 
5 ust. 2 i 4-6.

w art. 3 ust. 3-5, oraz art. 3 ust. 2, w 
odniesieniu do bycia świadkiem 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych; art. 4 ust. 2-3 i ust. 5-11; i art. 
5 ust. 2 i 4-6 zostanie określone w prawie 
państwa członkowskiego jako 
przestępstwo i zgodnie z jego kodeksem 
karnym będzie podlegać wymiarowi kary 
odpowiadającemu wadze czynu.

Or. de

Poprawka 204
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
następującego czynu umyślnego:

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do uniemożliwienia popełniania 
następujących czynów umyślnych lub ich 
zakazania oraz zagwarantowania, że 
zostaną one określone w prawie jako 
przestępstwo i zgodnie z ich kodeksem 
karnym będą podlegać wymiarowi kary 
odpowiadającemu wadze czynu.

Or. de

Poprawka 205

Jean Lambert w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizacja podróży w celu popełnienia 
przestępstw, o których mowa w art. 3-6.

b) organizacja podróży lub inne 
uzgodnienia w celu popełnienia 
przestępstw, o których mowa w art. 3-6.

Or. enUzasadnienie

W odniesieniu do organizowania dziecięcej turystyki seksualnej należy przypomnieć, że do 



AM\854749PL.doc 93/166 PE456.647v02-00

PL

podmiotów ułatwiających niegodziwe traktowanie w celach seksualnych i wykorzystywanie 
seksualne dzieci należą nie tylko organizatorzy podróży (np. organizatorzy wycieczek i biura 
podróży), ale także wielu pośredników świadczących inne usługi (np. hotele, schroniska, 
przewodnicy wycieczek, usługi tłumaczeniowe itd.).

Poprawka 206
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizacja podróży w celu popełnienia 
przestępstw, o których mowa w art. 3-6.

b) organizacja podróży lub inne 
uzgodnienia w celu popełnienia 
przestępstw, o których mowa w art. 3-6.

Or. enUzasadnienie

W odniesieniu do organizowania dziecięcej turystyki seksualnej należy przypomnieć, że do 
podmiotów ułatwiających niegodziwe traktowanie w celach seksualnych i wykorzystywanie 
seksualne dzieci należą nie tylko organizatorzy podróży (np. organizatorzy wycieczek i biura 
podróży), ale także wielu pośredników świadczących inne usługi (np. hotele, schroniska, 
przewodnicy wycieczek, usługi tłumaczeniowe itd.).

Poprawka 207
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizacja podróży w celu popełnienia 
przestępstw, o których mowa w art. 3-6.

b) organizacja podróży lub inne 
uzgodnienia w celu popełnienia 
przestępstw, o których mowa w art. 3-6.

Or. enUzasadnienie

W odniesieniu do organizowania dziecięcej turystyki seksualnej należy przypomnieć, że do 
podmiotów ułatwiających niegodziwe traktowanie w celach seksualnych i wykorzystywanie 
seksualne dzieci należą nie tylko organizatorzy podróży (np. organizatorzy wycieczek i biura 
podróży), ale także wielu pośredników świadczących inne usługi (np. hotele, schroniska, 
przewodnicy wycieczek, usługi tłumaczeniowe itd.).
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Poprawka 208
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) faktyczne czynności związane z 
podróżą w celu odbycia stosunku 
płciowego z dzieckiem, prowadzące do 
spotkania, niezależnie od rzeczywistego 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania dziecka.

Or. enUzasadnienie

Karanie zamiaru popełnienia przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci 
w trakcie podróży i w ramach turystyki służy wzmocnieniu środków prewencyjnych i 
powstrzymywaniu podróżujących przestępców przed zrealizowaniem złych zamierzeń.

Poprawka 209
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) faktyczne czynności związane z 
podróżą w celu odbycia stosunku 
płciowego z dzieckiem, prowadzące do 
spotkania, niezależnie od rzeczywistego 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania dziecka.

Or. en

Poprawka 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy art. 3 ust. 2 w odniesieniu do 
bycia świadkiem czynności seksualnych 

Według uznania sądów, na zasadzie 
jednostkowych przypadków i zgodnie z 
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oraz przepisy ust. 3; art. 4 ust. 2 i 4 oraz 
art. 5 nie dotyczą dobrowolnych czynności 
seksualnych między dziećmi lub osobami o 
zbliżonym wieku i stopniu rozwoju 
psychologicznego i fizycznego lub 
dojrzałości, o ile czynności te nie są 
związane z żadnym nadużyciem.

krajowymi przepisami wykonawczymi do 
prawa dotyczącego wieku przyzwolenia,
przepisy art. 3 ust. 2 w odniesieniu do 
bycia świadkiem czynności seksualnych 
oraz przepisy ust. 3; art. 4 ust. 2 i 4 oraz 
art. 5 mogą zostać uchylone w odniesieniu 
do dobrowolnych czynności seksualnych 
między dziećmi lub osobami o zbliżonym 
wieku i stopniu rozwoju psychologicznego 
i fizycznego lub dojrzałości, o ile 
czynności te nie są związane z żadnym 
nadużyciem, w tym określonym w art. 3 
ust. 4 i 5.

Or. en

Poprawka 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy art. 3 ust. 2 w odniesieniu do 
bycia świadkiem czynności seksualnych 
oraz przepisy ust. 3; art. 4 ust. 2 i 4 oraz 
art. 5 nie dotyczą dobrowolnych czynności 
seksualnych między dziećmi lub osobami o 
zbliżonym wieku i stopniu rozwoju 
psychologicznego i fizycznego lub 
dojrzałości, o ile czynności te nie są 
związane z żadnym nadużyciem.

Przepisy art. 3 ust. 2 w odniesieniu do 
bycia świadkiem czynności seksualnych 
oraz przepisy ust. 3; art. 4 ust. 2 i 4 oraz 
art. 5 nie dotyczą dobrowolnych czynności 
seksualnych między dziećmi lub osobami o 
zbliżonym wieku i stopniu rozwoju 
psychologicznego i fizycznego lub 
dojrzałości, o ile czynności te nie są 
związane z żadnym nadużyciem, 
wykorzystywaniem, przymusem, przemocą 
lub groźbą.

Or. en

Poprawka 212
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by w 
przypadkach, w których przestępstwa, o 
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których mowa w art. 3-5, zostały 
popełnione przez dziecko, podlegały one 
odpowiednim alternatywnym środkom 
dostosowanym do specyficznych potrzeb 
związanych z reedukacją zgodnie z 
prawem krajowym, z należytym 
uwzględnieniem wieku sprawcy, potrzeby 
uniknięcia penalizacji oraz celu 
społecznej reintegracji dziecka.

Or. en

Poprawka 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dziecko nie osiągnęło przewidzianego w 
prawie krajowym wieku przyzwolenia;

a) dziecko nie osiągnęło przewidzianego w 
prawie krajowym wieku przyzwolenia lub 
wykazuje symptomy wolniejszego rozwoju 
psychologicznego i fizycznego;

Or. en

Poprawka 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przestępstwo popełniono na szkodę 
dziecka szczególnie bezbronnego, 
zwłaszcza ze względu na jego 
niepełnosprawność umysłową lub fizyczną 
bądź stosunek zależności;

b) przestępstwo popełniono na szkodę 
dziecka szczególnie bezbronnego, 
zwłaszcza ze względu na jego 
niepełnosprawność umysłową lub fizyczną, 
stosunek zależności lub czasowy stan 
psychofizycznych zaburzeń postrzegania 
związany ze spożyciem narkotyków, 
alkoholu lub z innymi uznanymi formami 
uzależnień;

Or. it
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Poprawka 215
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przestępstwo popełnił członek rodziny 
dziecka, osoba mieszkająca z dzieckiem 
lub osoba, która nadużyła swego
autorytetu;

c) przestępstwo popełnił członek rodziny 
dziecka, osoba mieszkająca z dzieckiem 
lub osoba, która nadużyła uznanego 
stosunku zaufania, autorytetu lub wpływu 
na dziecko;

Or. fr

Poprawka 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przestępstwo zostało popełnione w 
kontekście podróży za granicę, a podróż ta 
została zorganizowana lub odbyta w celu 
popełnienia jednego z przestępstw, o 
których mowa w art. 3-6;

Or. en

Poprawka 217
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera h) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przestępstwo popełniono z użyciem 
poważnej przemocy lub wyrządziło
dziecku poważną szkodę.

h) przestępstwo popełniono z użyciem 
poważnej przemocy lub groźby, lub mogło 
ono wyrządzić dziecku poważną szkodę.

Or. en
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Poprawka 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapobiec ryzyku powrotu do 
przestępstwa, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, by na osobę fizyczną, 
która została skazana za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3–7, 
mógł zostać nałożony czasowy lub stały 
zakaz wykonywania działalności związanej 
z regularnymi kontaktami dziećmi.

1. Aby zapobiec ryzyku powrotu do 
przestępstwa, państwa członkowskie 
przyjmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, by na osobę fizyczną, 
która została skazana za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3–7, 
mógł zostać nałożony czasowy lub stały 
zakaz wykonywania działalności
zawodowej lub wolontariackiej związanej 
z nadzorem nad dziećmi.

Or. en

Poprawka 219
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapobiec ryzyku powrotu do 
przestępstwa, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, by na osobę fizyczną, 
która została skazana za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3–7, 
mógł zostać nałożony czasowy lub stały 
zakaz wykonywania działalności związanej 
z regularnymi kontaktami dziećmi.

1. Aby zapobiec ryzyku powrotu do 
przestępstwa, państwa członkowskie 
przyjmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, by na osobę fizyczną, 
która została skazana za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3–7, 
mógł zostać nałożony czasowy lub stały 
zakaz wykonywania działalności związanej 
z kontaktami z dziećmi powierzonymi jej 
opiece.

Or. en

Poprawka 220
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapobiec ryzyku powrotu do 
przestępstwa, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, by na osobę fizyczną, 
która została skazana za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3–7,
mógł zostać nałożony czasowy lub stały 
zakaz wykonywania działalności związanej 
z regularnymi kontaktami dziećmi.

1. Aby zapobiec ryzyku powrotu do 
przestępstwa, państwa członkowskie 
przyjmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, by na osobę fizyczną, 
która została skazana za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3–7,
został nałożony czasowy lub stały zakaz 
wykonywania działalności związanej z 
regularnymi kontaktami dziećmi.

Or. enUzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć obowiązek zapewnienia, że osoby skazane za 
przestępstwa, o których mowa w dyrektywie, będą pozbawione możliwości wykonywania 
działalności związanej z regularnym kontaktem z dziećmi.

Poprawka 221
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapobiec ryzyku powrotu do 
przestępstwa, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, by na osobę fizyczną, 
która została skazana za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3–7, 
mógł zostać nałożony czasowy lub stały 
zakaz wykonywania działalności związanej 
z regularnymi kontaktami dziećmi.

1. Aby zapobiec ryzyku powrotu do 
przestępstwa, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, by na osobę fizyczną, 
która została skazana za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3–7, 
mógł zostać nałożony czasowy lub stały 
zakaz wykonywania wszelkiej działalności 
związanej z regularnymi kontaktami 
dziećmi.

Or. fr

Poprawka 222

Jean Lambert w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by środki, 
o których mowa w ust. 1 były 
odnotowywane w rejestrze karnym
skazującego państwa członkowskiego.

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by
pracodawcy rekrutujący kandydatów do 
zawodów związanych z pracą z dziećmi 
lub osoby do działalności związanej z 
regularnym kontaktem z dziećmi, byli 
zobowiązani do zasięgania informacji –
zgodnie z prawem krajowym, przy pomocy 
wszelkich stosownych środków, takich jak 
bezpośredni dostęp, dostęp na żądanie lub 
poprzez zainteresowaną osobę – o 
ewentualnych wyrokach skazujących za 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, 
odnotowanych w rejestrze karnym, lub 
wszelkich zakazach wykonywania 
działalności związanej z regularnym 
kontaktem z dziećmi wydanych w wyniku 
skazania za przestępstwa, o których mowa 
w art. 3-7. W stosownych przypadkach 
należy sprawdzić rejestr karny każdego
państwa członkowskiego, w którym 
kandydat zamieszkiwał przez okres dłuższy 
niż dwa lata.

Or. en

Poprawka 223
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by środki, 
o których mowa w ust. 1 były 
odnotowywane w rejestrze karnym 
skazującego państwa członkowskiego.

2. Organy państw członkowskich 
dopilnowują za pośrednictwem wszelkich 
właściwych środków i zgodnie z prawem 
krajowym, aby takie informacje mogły 
również być udostępniane z rejestrów 
karnych prowadzonych w innych 
państwach członkowskich. Państwa 
członkowskie przyjmują środki niezbędne 
do zagwarantowania, by w czasie 
rekrutacji pracowników do działalności 
zawodowej, która wiąże się z kontaktami z 
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dziećmi, pracodawcy byli upoważnieni do 
uzyskania od właściwych organów 
każdego państwa członkowskiego 
informacji dotyczących wyroków 
skazujących za przestępstwa, o których 
mowa w art. 3-7 oraz o wszelkich 
związanych z tymi wyrokami dodatkowych 
środkach. W razie pojawienia się w 
trakcie stosunku pracy poważnego 
podejrzenia w tym zakresie, pracodawcy 
mogą, zgodnie z prawem krajowym, 
wystąpić o takie informacje nawet po 
zakończeniu rekrutacji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by środki, 
o których mowa w ust. 1 były 
odnotowywane w rejestrze karnym
skazującego państwa członkowskiego.

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by
pracodawcy rekrutujący osoby do 
działalności zawodowej związanej z
regularnym kontaktem z dziećmi, mieli 
prawo do informacji– zgodnie z prawem 
krajowym, przy pomocy wszelkich 
stosownych środków, takich jak 
bezpośredni dostęp, dostęp na żądanie lub 
poprzez zainteresowaną osobę – o 
ewentualnych wyrokach skazujących za 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, 
odnotowanych w rejestrze karnym, lub 
wszelkich zakazach wykonywania 
działalności związanej z regularnym 
kontaktem z dziećmi wydanych w wyniku 
skazania za przestępstwa, o których mowa 
w art. 3-7. W razie pojawienia się w
trakcie stosunku pracy poważnego 
podejrzenia w tym zakresie, pracodawcy 
mogą, zgodnie z prawem krajowym, 
wystąpić o takie informacje nawet po 
zakończeniu rekrutacji. Organy państw 
członkowskich dopilnowują za 
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pośrednictwem wszelkich właściwych 
środków i zgodnie z prawem krajowym, 
żeby takie informacje mogły również być 
udostępniane z rejestrów karnych 
prowadzonych w innych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by środki, 
o których mowa w ust. 1 były 
odnotowywane w rejestrze karnym 
skazującego państwa członkowskiego.

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by w 
czasie rekrutacji do działalności 
zawodowej, która wiąże się z kontaktami z 
dziećmi, pracodawcy byli upoważnieni do 
uzyskania od właściwych organów 
informacji dotyczących wyroków 
skazujących za przestępstwa, o których 
mowa w art. 3-7 oraz o wszelkich 
związanych z tymi wyrokami dodatkowych 
środkach, na mocy których 
zainteresowane osoby nie mogą prowadzić 
działalności, która wiąże się z kontaktami 
z dziećmi. Organy państw członkowskich 
dopilnowują za pośrednictwem wszelkich 
właściwych środków i zgodnie z prawem 
krajowym, aby takie informacje mogły 
również być udostępniane z rejestrów 
karnych prowadzonych w innych 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 226

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by środki, 
o których mowa w ust. 1 były 
odnotowywane w rejestrze karnym 
skazującego państwa członkowskiego.

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by środki, 
o których mowa w ust. 1 były 
odnotowywane w rejestrze karnym 
skazującego państwa członkowskiego.
Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by w 
czasie rekrutacji do jakiejkolwiek 
działalności, która wiąże się z bliskością z 
dziećmi, pracodawcy byli upoważnieni do 
uzyskania od właściwych organów 
informacji dotyczących wyroków 
skazujących za przestępstwa, o których 
mowa w art. 3-7 oraz o wszelkich 
związanych z tymi wyrokami dodatkowych 
środkach, na mocy których 
zainteresowane osoby nie mogą prowadzić 
działalności, która wiąże się z kontaktami 
z dziećmi. W razie pojawienia się w 
trakcie stosunku pracy poważnego 
podejrzenia w tym zakresie, pracodawcy 
mogą, zgodnie z prawem krajowym, 
wystąpić o takie informacje nawet po 
zakończeniu rekrutacji. Organy państw 
członkowskich dopilnowują za 
pośrednictwem wszelkich właściwych 
środków i zgodnie z prawem krajowym, 
aby takie informacje mogły również być 
udostępniane z rejestrów karnych 
prowadzonych w innych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 227
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by środki, 
o których mowa w ust. 1 były 

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by środki, 
o których mowa w ust. 1, były 
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odnotowywane w rejestrze karnym 
skazującego państwa członkowskiego.

odnotowywane w rejestrze karnym 
skazującego państwa członkowskiego oraz 
w europejskim systemie przekazywania 
informacji z rejestrów skazanych 
(ESPIRS), gdy zostanie on uruchomiony. 
Państwa członkowskie współpracują w 
celu ustanowienia europejskiego 
zaświadczenia o niekaralności.

Or. en

Poprawka 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 2 i 
art. 9 ust. 2 decyzji ramowej Rady 
2009/315/WSiSW w sprawie organizacji i 
treści wymiany informacji pobranych z 
rejestrów karnych pomiędzy państwami 
członkowskimi, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania by, na potrzeby 
skutecznego wykonywania środka 
polegającego na czasowym lub stałym 
zakazie wykonywania przez osobę 
działalności związanej z regularnymi 
kontaktami z dziećmi, w szczególności 
jeżeli państwo członkowskie występujące z 
wnioskiem uzależnia dostęp do niektórych 
rodzajów działalności od spełnienia 
warunku, że kandydaci nie zostali skazani 
za żadne z przestępstw, o których mowa w 
art. 3-7 niniejszej dyrektywy, informacja o 
zakazie wydanym w wyniku skazania za 
jedno z przestępstw, o których mowa w art. 
3-7 niniejszej dyrektywy, była 
przekazywana, na wniosek złożony na 
mocy art. 6 tej decyzji ramowej, przez 
organ centralny państwa członkowskiego, 
którego obywatelstwo dana osoba posiada, 
oraz by można było we wszystkich 
przypadkach wykorzystać dane osobowe 
dotyczące takiego zakazu udostępnione na 

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 2 i 
art. 9 ust. 2 decyzji ramowej Rady 
2009/315/WSiSW w sprawie organizacji i 
treści wymiany informacji pobranych z 
rejestrów karnych pomiędzy państwami 
członkowskimi, państwa członkowskie 
przyjmują środki niezbędne do 
zagwarantowania by, na potrzeby 
skutecznego wykonywania środka 
polegającego na czasowym lub stałym 
zakazie wykonywania przez osobę 
działalności zawodowej lub 
wolontariackiej związanej z nadzorem nad
dziećmi, w szczególności jeżeli państwo 
członkowskie występujące z wnioskiem 
uzależnia dostęp do niektórych rodzajów 
działalności od spełnienia warunku, że 
kandydaci nie zostali skazani za żadne z 
przestępstw, o których mowa w art. 3-7 
niniejszej dyrektywy, informacja o zakazie 
wydanym w wyniku skazania za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3-7 
niniejszej dyrektywy, była przekazywana, 
na wniosek złożony na mocy art. 6 tej 
decyzji ramowej, przez organ centralny 
państwa członkowskiego, którego 
obywatelstwo dana osoba posiada, oraz by 
można było we wszystkich przypadkach 
wykorzystać dane osobowe dotyczące 
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mocy art. 7 ust. 2 i 4 tej decyzji ramowej. takiego zakazu udostępnione na mocy art. 
7 ust. 2 i 4 tej decyzji ramowej.

Or. en

Poprawka 229
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 2 i 
art. 9 ust. 2 decyzji ramowej Rady 
2009/315/WSiSW w sprawie organizacji i 
treści wymiany informacji pobranych z 
rejestrów karnych pomiędzy państwami 
członkowskimi, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania by, na potrzeby 
skutecznego wykonywania środka 
polegającego na czasowym lub stałym 
zakazie wykonywania przez osobę 
działalności związanej z regularnymi 
kontaktami z dziećmi, w szczególności 
jeżeli państwo członkowskie występujące z 
wnioskiem uzależnia dostęp do niektórych 
rodzajów działalności od spełnienia 
warunku, że kandydaci nie zostali skazani 
za żadne z przestępstw, o których mowa w 
art. 3-7 niniejszej dyrektywy, informacja o 
zakazie wydanym w wyniku skazania za 
jedno z przestępstw, o których mowa w art. 
3-7 niniejszej dyrektywy, była 
przekazywana, na wniosek złożony na 
mocy art. 6 tej decyzji ramowej, przez 
organ centralny państwa członkowskiego, 
którego obywatelstwo dana osoba posiada, 
oraz by można było we wszystkich 
przypadkach wykorzystać dane osobowe 
dotyczące takiego zakazu udostępnione na 
mocy art. 7 ust. 2 i 4 tej decyzji ramowej.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 2 i 
art. 9 ust. 2 decyzji ramowej Rady 
2009/315/WSiSW w sprawie organizacji i 
treści wymiany informacji pobranych z 
rejestrów karnych pomiędzy państwami 
członkowskimi, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania by, na potrzeby 
skutecznego wykonywania środka 
polegającego na czasowym lub stałym 
zakazie wykonywania przez osobę 
wszelkiej działalności związanej z 
regularnymi kontaktami z dziećmi, w 
szczególności jeżeli państwo członkowskie 
występujące z wnioskiem uzależnia dostęp 
do niektórych rodzajów działalności od 
spełnienia warunku, że kandydaci nie 
zostali skazani za żadne z przestępstw, o 
których mowa w art. 3-7 niniejszej 
dyrektywy, informacja o zakazie wydanym 
w wyniku skazania za jedno z przestępstw, 
o których mowa w art. 3-7 niniejszej 
dyrektywy, była przekazywana, na 
wniosek złożony na mocy art. 6 tej decyzji 
ramowej, przez organ centralny państwa 
członkowskiego, którego obywatelstwo 
dana osoba posiada, oraz by można było 
we wszystkich przypadkach wykorzystać 
dane osobowe dotyczące takiego zakazu 
udostępnione na mocy art. 7 ust. 2 i 4 tej 
decyzji ramowej.

Or. fr
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Poprawka 230
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 2 i 
art. 9 ust. 2 decyzji ramowej Rady 
2009/315/WSiSW w sprawie organizacji i 
treści wymiany informacji pobranych z 
rejestrów karnych pomiędzy państwami 
członkowskimi, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania by, na potrzeby 
skutecznego wykonywania środka 
polegającego na czasowym lub stałym 
zakazie wykonywania przez osobę 
działalności związanej z regularnymi 
kontaktami z dziećmi, w szczególności 
jeżeli państwo członkowskie występujące z 
wnioskiem uzależnia dostęp do niektórych 
rodzajów działalności od spełnienia 
warunku, że kandydaci nie zostali skazani 
za żadne z przestępstw, o których mowa w 
art. 3-7 niniejszej dyrektywy, informacja o 
zakazie wydanym w wyniku skazania za 
jedno z przestępstw, o których mowa w art. 
3-7 niniejszej dyrektywy, była 
przekazywana, na wniosek złożony na 
mocy art. 6 tej decyzji ramowej, przez 
organ centralny państwa członkowskiego, 
którego obywatelstwo dana osoba posiada, 
oraz by można było we wszystkich 
przypadkach wykorzystać dane osobowe 
dotyczące takiego zakazu udostępnione na 
mocy art. 7 ust. 2 i 4 tej decyzji ramowej.

3. Państwa członkowskie wymagają od 
organów upewnienia się, że kandydaci do 
zawodów związanych z pracą z dziećmi 
lub osoby wykonujące działalność 
związaną z regularnym kontaktem z 
dziećmi nie byli karani za przestępstwa, o 
których mowa w art. 3-8 niniejszej 
dyrektywy. W stosownych przypadkach 
należy sprawdzić rejestr karny każdego 
państwa członkowskiego, w którym 
kandydat zamieszkiwał przez okres dłuższy 
niż dwa lata. Na zasadzie odstępstwa od 
art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 2 decyzji ramowej 
Rady 2009/315/WSiSW w sprawie 
organizacji i treści wymiany informacji 
pobranych z rejestrów karnych pomiędzy 
państwami członkowskimi, państwa 
członkowskie przyjmują środki niezbędne 
do zagwarantowania by, na potrzeby 
skutecznego wykonywania środka 
polegającego na czasowym lub stałym 
zakazie wykonywania przez osobę 
działalności związanej z regularnymi 
kontaktami z dziećmi, w szczególności 
jeżeli państwo członkowskie występujące z 
wnioskiem uzależnia dostęp do niektórych 
rodzajów działalności od spełnienia 
warunku, że kandydaci nie zostali skazani 
za żadne z przestępstw, o których mowa w 
art. 3-7 niniejszej dyrektywy, informacja o 
zakazie wydanym w wyniku skazania za 
jedno z przestępstw, o których mowa w art. 
3-7 niniejszej dyrektywy, była 
przekazywana, na wniosek złożony na 
mocy art. 6 tej decyzji ramowej, przez
organ centralny państwa członkowskiego, 
którego obywatelstwo dana osoba posiada, 
oraz by można było we wszystkich 
przypadkach wykorzystać dane osobowe 
dotyczące takiego zakazu udostępnione na 
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mocy art. 7 ust. 2 i 4 tej decyzji ramowej.

Or. enUzasadnienie

Konieczne jest, aby państwo członkowskie postawiło wymóg sprawdzania – poprzez 
wcześniejsze kontrole przed złożeniem oferty pracy – rejestru karnego kandydatów 
ubiegających się o stanowisko wymagające kontaktów z dziećmi czy prowadzenie zajęć z ich 
udziałem. W przeciwnym wypadku wymóg dotyczyłby jedynie ujawniania wykazu karnego bez 
wymogu faktycznego sprawdzania tegoż wykazu.

Poprawka 231
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 2 i 
art. 9 ust. 2 decyzji ramowej Rady 
2009/315/WSiSW w sprawie organizacji i 
treści wymiany informacji pobranych z 
rejestrów karnych pomiędzy państwami 
członkowskimi, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania by, na potrzeby 
skutecznego wykonywania środka 
polegającego na czasowym lub stałym 
zakazie wykonywania przez osobę 
działalności związanej z regularnymi 
kontaktami z dziećmi, w szczególności 
jeżeli państwo członkowskie występujące z 
wnioskiem uzależnia dostęp do niektórych 
rodzajów działalności od spełnienia 
warunku, że kandydaci nie zostali skazani 
za żadne z przestępstw, o których mowa w 
art. 3-7 niniejszej dyrektywy, informacja o 
zakazie wydanym w wyniku skazania za 
jedno z przestępstw, o których mowa w art. 
3-7 niniejszej dyrektywy, była 
przekazywana, na wniosek złożony na 
mocy art. 6 tej decyzji ramowej, przez 
organ centralny państwa członkowskiego, 
którego obywatelstwo dana osoba posiada, 
oraz by można było we wszystkich 
przypadkach wykorzystać dane osobowe 
dotyczące takiego zakazu udostępnione na 

3. Państwa członkowskie wymagają od 
organów upewnienia się, że kandydaci do 
zawodów związanych z pracą z dziećmi 
lub osoby wykonujące działalność 
związaną z regularnym kontaktem z 
dziećmi nie byli karani za przestępstwa, o 
których mowa w art. 3-8 niniejszej 
dyrektywy. W stosownych przypadkach 
należy sprawdzić rejestr karny każdego 
państwa członkowskiego, w którym 
kandydat zamieszkiwał przez okres dłuższy 
niż dwa lata. Na zasadzie odstępstwa od 
art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 2 decyzji ramowej 
Rady 2009/315/WSiSW w sprawie 
organizacji i treści wymiany informacji 
pobranych z rejestrów karnych pomiędzy 
państwami członkowskimi, państwa 
członkowskie przyjmują środki niezbędne 
do zagwarantowania by, na potrzeby 
skutecznego wykonywania środka 
polegającego na czasowym lub stałym 
zakazie wykonywania przez osobę 
działalności związanej z regularnymi 
kontaktami z dziećmi, w szczególności 
jeżeli państwo członkowskie występujące z 
wnioskiem uzależnia dostęp do niektórych 
rodzajów działalności od spełnienia 
warunku, że kandydaci nie zostali skazani 
za żadne z przestępstw, o których mowa w 
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mocy art. 7 ust. 2 i 4 tej decyzji ramowej. art. 3-7 niniejszej dyrektywy, informacja o 
zakazie wydanym w wyniku skazania za 
jedno z przestępstw, o których mowa w art. 
3-7 niniejszej dyrektywy, była 
przekazywana, na wniosek złożony na 
mocy art. 6 tej decyzji ramowej, przez 
organ centralny państwa członkowskiego, 
którego obywatelstwo dana osoba posiada, 
oraz by można było we wszystkich 
przypadkach wykorzystać dane osobowe 
dotyczące takiego zakazu udostępnione na 
mocy art. 7 ust. 2 i 4 tej decyzji ramowej.

Or. enUzasadnienie

Konieczne jest, aby państwo członkowskie postawiło wymóg sprawdzania – poprzez 
wcześniejsze kontrole przed złożeniem oferty pracy – rejestru karnego kandydatów 
ubiegających się o stanowisko wymagające kontaktów z dziećmi czy prowadzenie zajęć z ich 
udziałem. W przeciwnym wypadku wymóg dotyczyłby jedynie ujawniania wykazu karnego bez 
wymogu faktycznego sprawdzania tegoż wykazu.

Poprawka 232
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
w czasie rekrutacji do działalności 
zawodowej lub wolontariackiej związanej 
z nadzorem nad dziećmi pracodawcy byli 
upoważnieni do uzyskania od właściwych 
organów – które uwzględniają niezbędne 
zabezpieczenia – krajowego lub, w 
stosownych przypadkach, europejskiego 
zaświadczenia o niekaralności w 
odniesieniu do braku wyroków 
skazujących za przestępstwa, o których 
mowa w art. 3-7, lub jakichkolwiek 
związanych z tymi wyrokami dodatkowych 
środków, na mocy których osoby te nie 
mogą prowadzić działalności zawodowej 
lub wolontariackiej związanej z nadzorem 
nad dziećmi. W razie pojawienia się w 
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trakcie stosunku pracy poważnego 
podejrzenia w tym zakresie, pracodawcy 
mogą, zgodnie z prawem krajowym, 
wystąpić o takie zaświadczenie nawet po 
zakończeniu rekrutacji.

Or. en

Poprawka 233
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą rozważyć 
przyjęcie wobec przestępców innych 
środków, takich jak umieszczenie osób 
skazanych za przestępstwa, o których 
mowa w art. 3-7, w rejestrach przestępców 
seksualnych. Rejestry te powinny być 
dostępne wyłącznie organom 
sądowniczym lub organom ścigania.

Or. enUzasadnienie

Należy ustanowić rejestry przestępców seksualnych z ograniczeniami dotyczącymi 
opuszczania kraju przez niebezpiecznych skazanych przestępców. Umożliwiłoby to szybsze 
ujmowanie recydywistów oraz zapobieganie przestępczości poprzez odstraszanie obecnych i 
przyszłych przestępców.

Poprawka 234
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 a
Zajęcie i konfiskata

Państwa członkowskie przyjmują
niezbędne środki w celu 
zagwarantowania, że właściwe organy są 
uprawnione do zajęcia i konfiskaty 
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narzędzi oraz zysków pochodzących z 
przestępstw, o których mowa w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zobowiązują się 
do wykorzystania środków pochodzących z 
konfiskaty w związku ze stwierdzonymi 
przestępstwami do działań w zakresie 
prewencji, rehabilitacji i wspierania ofiar 
i ich rodzin.

Or. it

Poprawka 236
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera e a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) czasowy lub stały zakaz wykonywania 
wszelkiej działalności związanej z 
regularnymi kontaktami z dziećmi.

Or. enUzasadnienie

Analogicznie do traktowania osób fizycznych osoby prawne powinny być objęte zakazem 
prowadzenia działalności związanej z regularnymi kontaktami z dziećmi.

Poprawka 237
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
możliwość odstąpienia od ścigania lub 
orzeczenia kar wobec dzieci
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4-6, za 
ich udział w bezprawnych działaniach 
będący bezpośrednią konsekwencją tego, 
że padły ofiarą tych przestępstw.

Państwa członkowskie zapewniają, że
dzieci pokrzywdzone w wyniku 
przestępstw, o których mowa w art. 4 i art. 
5 ust. 4-6, nie będą ścigane i nie będą 
wobec nich orzekane kary za ich udział w 
bezprawnych działaniach będący 
bezpośrednią konsekwencją tego, że padły 
ofiarą tych przestępstw.

Or. enUzasadnienie

W celu zapewnienia niegodziwie traktowanym dzieciom najlepszej ochrony państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, a nie tylko wprowadzić możliwość odstąpienia od 
ścigania lub orzeczenia kar wobec dzieci biorących udział w bezprawnych działaniach 
będących bezpośrednią konsekwencją tego, że padły ofiarą tych przestępstw.

Poprawka 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
możliwość odstąpienia od ścigania lub 
orzeczenia kar wobec dzieci 
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4-6, za 
ich udział w bezprawnych działaniach 
będący bezpośrednią konsekwencją tego, 
że padły ofiarą tych przestępstw.

Państwa członkowskie, zgodnie z 
podstawowymi zasadami swoich systemów 
prawnych, przyjmują niezbędne środki w 
celu zagwarantowania, że właściwe 
organy krajowe nie są uprawnione do
ścigania i nakładania kar wobec dzieci 
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4-6, za 
ich udział w bezprawnych działaniach 
będący bezpośrednią konsekwencją tego, 
że padły ofiarą tych przestępstw.

Or. en

Poprawka 239
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
możliwość odstąpienia od ścigania lub 
orzeczenia kar wobec dzieci
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4-6, za 
ich udział w bezprawnych działaniach 
będący bezpośrednią konsekwencją tego, 
że padły ofiarą tych przestępstw.

Państwa członkowskie gwarantują, że
dzieci pokrzywdzone w wyniku 
przestępstw, o których mowa w art. 4 i art. 
5 ust. 4-6, nie będą ścigane lub nie będą 
wobec nich orzekane kary za ich udział w 
bezprawnych działaniach będący 
bezpośrednią konsekwencją tego, że padły 
ofiarą tych przestępstw.

Or. en

Poprawka 240
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
możliwość odstąpienia od ścigania lub 
orzeczenia kar wobec dzieci 
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4-6, za 
ich udział w bezprawnych działaniach 
będący bezpośrednią konsekwencją tego, 
że padły ofiarą tych przestępstw.

Państwa członkowskie nie ścigają dzieci 
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4-6, lub 
nie orzekają wobec nich kar za ich udział 
w bezprawnych działaniach będący 
bezpośrednią konsekwencją tego, że padły 
ofiarą tych przestępstw.

Or. enUzasadnienie

Pokrzywdzone dziecko nie powinno zostać uznane za zdolne do wyrażenia zgody na 
prostytucję czy udział w obrazach przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci. 
Niezależnie od zamierzonej „zgody” ze strony ofiary odpowiedzialność karna spoczywa 
wyłącznie na sprawcy.

Poprawka 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają Państwa członkowskie odstępują od 
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możliwość odstąpienia od ścigania lub 
orzeczenia kar wobec dzieci 
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4-6, za 
ich udział w bezprawnych działaniach 
będący bezpośrednią konsekwencją tego, 
że padły ofiarą tych przestępstw.

ścigania lub orzeczenia kar wobec dzieci 
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4-6, za 
ich udział w bezprawnych działaniach 
będący bezpośrednią konsekwencją tego, 
że padły ofiarą tych przestępstw.

Or. en

Poprawka 242
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
możliwość odstąpienia od ścigania lub 
orzeczenia kar wobec dzieci 
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4-6, za 
ich udział w bezprawnych działaniach 
będący bezpośrednią konsekwencją tego, 
że padły ofiarą tych przestępstw.

Państwa członkowskie odstępują od 
ścigania lub orzeczenia kar wobec dzieci 
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4-6, za 
ich udział w bezprawnych działaniach 
będący bezpośrednią konsekwencją tego, 
że padły ofiarą tych przestępstw.

Or. enUzasadnienie

Pokrzywdzone dziecko nie powinno zostać uznane za zdolne do wyrażenia zgody na 
prostytucję czy udział w obrazach przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci. 
Niezależnie od zamierzonej „zgody” ze strony ofiary odpowiedzialność karna spoczywa 
wyłącznie na sprawcy.

Poprawka 243
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 3-7, nie były zależne 
od złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
dochodzenie prowadzono, mając przez 
cały czas na uwadze najlepsze interesy i 
prawa dziecka, oraz by dochodzenie i 
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przez pokrzywdzonego oraz by 
postępowanie karne mogło być 
kontynuowane nawet gdy pokrzywdzony 
wycofał swoje zeznania.

ściganie przestępstw, o których mowa w 
art. 3-7, nie były zależne od złożenia 
zawiadomienia lub oskarżenia przez 
pokrzywdzonego oraz by postępowanie 
karne mogło być kontynuowane, nawet 
gdy pokrzywdzony wycofał swoje 
zeznania.

Or. enUzasadnienie

W art. 3 Konwencji o prawach dziecka ONZ stwierdza się, że „najlepsze zabezpieczenie 
interesów dziecka” musi być główną zasadą wszystkich aktów prawnych chroniących prawa 
dziecka, w tym przepisów w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci.

Poprawka 244
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 3-7, nie były zależne 
od złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 
przez pokrzywdzonego oraz by 
postępowanie karne mogło być 
kontynuowane nawet gdy pokrzywdzony 
wycofał swoje zeznania.

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 3-7, nie były zależne 
od złożenia zawiadomienia lub oskarżenia 
przez pokrzywdzonego lub jego 
przedstawiciela oraz by postępowanie 
karne mogło być kontynuowane nawet gdy 
pokrzywdzony wycofał swoje zeznania.

Or. en

Poprawka 245
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przyjmują
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
dochodzenie prowadzono, mając przez 
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cały czas na uwadze najlepsze interesy i 
prawa dziecka, oraz by dochodzenia i 
ściganie przestępstw, o których mowa w 
art. 3-7, nie były zależne od złożenia 
zawiadomienia lub oskarżenia przez 
pokrzywdzonego oraz by postępowanie 
karne mogło być kontynuowane, nawet 
gdy pokrzywdzony wycofał swoje 
zeznania.

Or. enUzasadnienie

W art. 3 Konwencji o prawach dziecka ONZ stwierdza się, że „najlepsze zabezpieczenie 
interesów dziecka” musi być główną zasadą wszystkich aktów prawnych chroniących prawa 
dziecka, w tym przepisów w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci.

Poprawka 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne, by umożliwić ściganie 
przestępstw, o których mowa w art. 3, art. 
4 ust. 2-3 i ust. 5-11 oraz art. 5 ust. 6 przez 
wystarczający okres po dniu, w którym 
pokrzywdzony osiągnął pełnoletniość, 
proporcjonalny do wagi danego 
przestępstwa.

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne, by umożliwić ściganie 
przestępstw, o których mowa w art. 3, art. 
4 ust. 2-3 i ust. 5-11 oraz art. 5 ust. 6 przez 
wystarczający okres co najmniej 15 lat po 
dniu, w którym pokrzywdzony osiągnął 
pełnoletniość, proporcjonalny do wagi 
danego przestępstwa.

Or. en

Poprawka 247
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne, by umożliwić ściganie 

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne, by umożliwić ściganie 
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przestępstw, o których mowa w art. 3, art. 
4 ust. 2-3 i ust. 5-11 oraz art. 5 ust. 6 przez
wystarczający okres po dniu, w którym 
pokrzywdzony osiągnął pełnoletniość, 
proporcjonalny do wagi danego 
przestępstwa.

przestępstw, o których mowa w art. 3, art. 
4 ust. 2-3 i ust. 5-11 oraz art. 5 ust. 6 przez 
okres co najmniej 20 lat po dniu, w którym 
pokrzywdzony osiągnął pełnoletniość, 
proporcjonalny do wagi danego 
przestępstwa. W związku z tym Komisja 
promuje harmonizację krajowych 
terminów przedawnienia celem uniknięcia 
nieporozumień lub pomyłek w przypadku 
wszczęcia przez organy ścigania 
dochodzeń transgranicznych.

Or. en

Poprawka 248
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by osoby, 
jednostki lub służby odpowiedzialne za 
dochodzenie lub ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 3 do 7, dysponowały 
skutecznymi narzędziami 
dochodzeniowymi, umożliwiającymi 
prowadzenie operacji pod przykryciem, 
przynajmniej w sprawach związanych z 
wykorzystaniem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych.

3. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by osoby, 
jednostki lub służby odpowiedzialne za 
dochodzenie lub ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 3 do 7, dysponowały 
skutecznymi narzędziami 
dochodzeniowymi.

Or. en

Poprawka 249
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom i 
służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych w 

4. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom i 
służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych w 
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wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7, w szczególności poprzez 
analizę materiałów zawierających 
pornografię dziecięcą, takich jak 
fotografie i nagrania audiowizualne 
przesyłane lub udostępniane za 
pośrednictwem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych.

wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7.

Or. en

Poprawka 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom i 
służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych w 
wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7, w szczególności poprzez 
analizę materiałów zawierających 
pornografię dziecięcą, takich jak fotografie 
i nagrania audiowizualne przesyłane lub 
udostępniane za pośrednictwem 
technologii informatyczno-
komunikacyjnych.

4. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom i 
służbom dochodzeniowym, zgodnie z 
krajowymi i unijnymi przepisami w 
sprawie ochrony danych, podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych w
wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7, w szczególności poprzez 
analizę materiałów zawierających 
pornografię dziecięcą, takich jak fotografie 
i nagrania audiowizualne przesyłane lub 
udostępniane za pośrednictwem 
technologii informatyczno-
komunikacyjnych.

Or. en

Poprawka 251
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom i 
służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych w 

4. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom i 
służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych w 
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wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7, w szczególności poprzez 
analizę materiałów zawierających 
pornografię dziecięcą, takich jak fotografie 
i nagrania audiowizualne przesyłane lub 
udostępniane za pośrednictwem 
technologii informatyczno-
komunikacyjnych.

wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7, a także ich wspierania, w 
szczególności poprzez analizę materiałów 
zawierających pornografię dziecięcą, 
takich jak fotografie i nagrania 
audiowizualne przesyłane lub udostępniane 
za pośrednictwem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych.

Or. enUzasadnienie

Jest istotne, aby państwa członkowskie zadbały o niezbędne zasoby finansowe i ludzkie 
zapewniające jednostkom dochodzeniowym pełną sprawność i skuteczność po ich 
ustanowieniu.

Poprawka 252
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom i 
służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych w 
wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7, w szczególności poprzez 
analizę materiałów zawierających 
pornografię dziecięcą, takich jak fotografie 
i nagrania audiowizualne przesyłane lub 
udostępniane za pośrednictwem 
technologii informatyczno-
komunikacyjnych.

4. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom i 
służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych w 
wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7, a także ich wspierania, w 
szczególności poprzez analizę materiałów 
zawierających pornografię dziecięcą, 
takich jak fotografie i nagrania 
audiowizualne przesyłane lub udostępniane 
za pośrednictwem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych.

Or. enUzasadnienie

Jest istotne, aby państwa członkowskie zadbały o niezbędne zasoby finansowe i ludzkie 
zapewniające jednostkom dochodzeniowym pełną sprawność i skuteczność po ich 
ustanowieniu.
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Poprawka 253
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom 
i służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych 
w wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7, w szczególności poprzez 
analizę materiałów zawierających 
pornografię dziecięcą, takich jak fotografie 
i nagrania audiowizualne przesyłane lub 
udostępniane za pośrednictwem 
technologii informatyczno-
komunikacyjnych.

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom 
i służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych 
w wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7, w szczególności poprzez 
analizę materiałów zawierających 
pornografię dziecięcą, takich jak fotografie 
i nagrania audiowizualne przesyłane lub 
udostępniane za pośrednictwem 
technologii informatyczno-
komunikacyjnych. Ponadto sprawą 
podstawowej wagi jest zapewnienie, aby 
śledztwo w kwestii pornografii dziecięcej 
obejmowało identyfikację ofiar. W trakcie 
śledztwa ważna jest współpraca pomiędzy 
policją, organizacjami pozarządowymi i 
służbami socjalnymi, aby pokrzywdzone 
dzieci otrzymały właściwą pomoc i 
wsparcie. Sprawą podstawowej wagi jest 
zaangażowanie w te działania właściwie 
przeszkolonego personelu (nauczycieli, 
psychologów, pracowników socjalnych i 
prawników), zwłaszcza w dziedzinie 
prewencji i ochrony ofiar.

Or. lt

Poprawka 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom i 
służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych w 

4. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom i 
służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych w 
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wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7, w szczególności poprzez 
analizę materiałów zawierających 
pornografię dziecięcą, takich jak fotografie 
i nagrania audiowizualne przesyłane lub 
udostępniane za pośrednictwem 
technologii informatyczno-
komunikacyjnych.

wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7, w szczególności poprzez 
analizę materiałów zawierających 
pornografię dziecięcą, takich jak fotografie 
i nagrania audiowizualne przesyłane lub 
udostępniane za pośrednictwem 
technologii informatyczno-
komunikacyjnych. W tym celu ustanawia 
się mechanizmy dla zapewnienia 
skutecznej współpracy i przekazywania 
wiedzy między organami ścigania, 
organami sądowymi, instytucjami opieki 
społecznej, sektorem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych (TIK) i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego. Organy policji i służby 
społeczne powinny współpracować w tych 
przypadkach, tak aby odpowiednio 
reagować wobec zidentyfikowanych dzieci 
i zapewnić im odpowiednie traktowanie. 

Or. en

Poprawka 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają, że 
w przypadku przestępstw, o których mowa 
w art. 3-7, organy odpowiedzialne za 
dochodzenie i ściganie takich przestępstw 
na mocy prawa karnego nie są pomijane 
przez wewnętrzne dochodzenia innych 
instytucji, które nie mają tych samych 
uprawnień na mocy prawa karnego. Takie 
dochodzenia mogą mieć charakter 
informacyjny, ale w żaden sposób nie są 
równoważne z dochodzeniem organów 
uprawnionych na mocy prawa karnego 
ani go nie zastępują.

Or. en
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Poprawka 256
Michèle Striffler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zachęcenia osób, które 
wiedzą o popełnieniu przestępstw, o 
których mowa w art. 3-7 lub które, w 
dobrej wierze, podejrzewają ich 
popełnienie, do zgłoszenia tego faktu 
właściwym służbom.

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zachęcenia osób, które 
wiedzą o popełnieniu przestępstw, o 
których mowa w art. 3-7, lub które, w 
dobrej wierze, podejrzewają ich 
popełnienie, do zgłoszenia tego faktu 
właściwym służbom. Państwa 
członkowskie czuwają, by możliwe było 
pociągnięcie tych osób do 
odpowiedzialności karnej pod zarzutem 
nieudzielania pomocy w 
niebezpieczeństwie.

Or. fr

Poprawka 257
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie opracowują 
kampanie informacyjne promujące linię 
telefoniczną 116 dla zapewnienia, że 
dzieci mają świadomość istnienia tej linii.

Or. en

Poprawka 258

Jean Lambert w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do objęcia swoją jurysdykcją 
przestępstw, o których mowa w art. 3-7, w 
przypadku gdy:

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do objęcia swoją jurysdykcją 
przestępstw, o których mowa w art. 3-7
oraz 21, w przypadku gdy:

Or. en

Poprawka 259
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przestępca jest jego obywatelem lub 
posiada zwykłe miejsce pobytu na jego 
terytorium; lub

b) przestępca jest jego obywatelem lub 

Or. de

Poprawka 260
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przestępstwo zostało popełnione 
przeciwko jego obywatelowi lub osobie 
posiadającej zwykłe miejsce pobytu na 
jego terytorium; lub

c) przestępstwo zostało popełnione 
przeciwko jego obywatelowi lub 

Or. de

Poprawka 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osobom pokrzywdzonym w wyniku 1. Osobom pokrzywdzonym w wyniku 
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przestępstw, o których mowa w art. 3 do 7, 
udzielana jest pomoc, wsparcie i ochrona, z 
uwzględnieniem potrzeby najlepszego 
zabezpieczenia interesów dziecka.

przestępstw, o których mowa w art. 3 do 7, 
udzielana jest pomoc, wsparcie i ochrona, z 
uwzględnieniem potrzeby najlepszego 
zabezpieczenia interesów dziecka. Pomocą 
i szkoleniem należy objąć rodziców lub 
opiekunów dziecka, o ile nie są zamieszani 
jako podejrzani w dane przestępstwo, tak 
aby ułatwić im pomoc dziecku podczas 
postępowania i w okresie powrotu do 
zdrowia.

Or. en

Poprawka 262
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
pełne przestrzeganie praw ofiar poprzez:
a) informowanie pokrzywdzonych dzieci o 
ich prawach i dostępnych usługach oraz o 
tym – chyba że dzieci te nie chcą 
otrzymywać takich informacji – jakie 
działania podjęto w związku z ich skargą, 
a także o aktach oskarżenia, o ogólnym 
przebiegu dochodzenia lub postępowania, 
jak również o ich roli tamże i o wyniku ich 
spraw;
b) dopilnowanie, przynajmniej w 
przypadkach, gdy ofiary i ich rodziny 
mogą być w niebezpieczeństwie, by mogły 
one być w razie potrzeby powiadomione, 
kiedy osoba ścigana lub skazana zostaje 
zwolniona czasowo lub na stałe;
c) ochronę prywatności pokrzywdzonych 
dzieci oraz ich tożsamości i wizerunku 
oraz poprzez środki przyjmowane zgodnie 
z prawem wewnętrznym, aby zapobiec 
publicznemu rozpowszechnianiu 
wszelkich informacji, które mogłyby 
doprowadzić do ich identyfikacji;
d) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, 
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jak również ich rodzinom i zeznającym w 
ich imieniu świadkom, chroniącego przed 
zastraszaniem, odwetem i powtórną 
wiktymizacją;
e) dopilnowanie unikania kontaktów 
między ofiarami i sprawcami w siedzibie 
sądu i na ternie organów ścigania, chyba 
że właściwe władze postanowią inaczej w 
najlepszym interesie dziecka lub gdy 
kontaktu takiego wymaga prowadzone 
dochodzenie czy postępowanie.

Or. enUzasadnienie

Aby zagwarantować pełne przestrzeganie praw pokrzywdzonych, aspekt ten powinien być 
zawarty w art. 30 Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym 
wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (2007).

Poprawka 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w przypadkach niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego w 
kontekście rodziny, kręgu krewnych lub 
przyjaciół, szkolnych klubów sportowych, 
kościoła lub innych elementów 
codziennego otoczenia dziecka, 
podejmowane były działania niezbędne do 
ochrony i wspierania pokrzywdzonego 
dziecka, a także innych członków rodziny 
niezamieszanych w to przestępstwo.

Or. en

Poprawka 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Gdy tylko właściwe organy uzyskają 
informacje wskazujące, że dziecko może 
być ofiarą przestępstwa, o którym mowa w 
art. 3-7 niniejszej dyrektywy, 
przeprowadza się indywidualną ocenę 
szczególnych okoliczności, w jakich 
znalazło się pokrzywdzone dziecko, przy 
należytym uwzględnieniu jego opinii, 
potrzeb i trosk. Podczas tej oceny obecne 
są instytucje opieki społecznej, a jej celem 
jest:
a) określenie poziomu dojrzałości 
pokrzywdzonego;
b) ustanowienie parametrów przyzwolenia 
pokrzywdzonego;
c) weryfikacja wieku pokrzywdzonego;
d) stwierdzenie ewentualnych urazów 
psychologicznych lub fizycznych oraz czy 
został użyty przymus;
e) sprawdzenie, czy miał miejsce konflikt 
interesów ze strony członka rodziny lub 
osoby będącej w bliskim kontakcie z 
pokrzywdzonym.
W oparciu o tę ocenę państwa 
członkowskie przyjmują środki niezbędne 
do zagwarantowania, by podejmowane 
były konkretne działania służące 
zapewnieniu pomocy i wsparcia osobom 
pokrzywdzonym, w krótkiej i długiej 
perspektywie czasowej, w celu ich 
rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i 
społecznej, włącznie z odpowiednim i 
bezpiecznym mieszkaniem, pomocą 
materialną, leczeniem, w tym pomocą i 
opieką psychologiczną, oraz dostępem do 
edukacji. Należy również zapewnić 
odpowiednią pomoc pokrzywdzonym o 
szczególnych potrzebach.

Or. en
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Poprawka 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
udzielenie wsparcia i pomocy 
pokrzywdzonemu nie było zależne od jego 
gotowości do współpracy podczas 
dochodzenia lub postępowania karnego.

Or. en

Poprawka 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie zapewniają 
ochronę tożsamości dziecka przed 
postępowaniem karnym, w jego trakcie i 
po nim, niezależnie od gotowości dziecka 
do współpracy podczas dochodzenia lub 
postępowania karnego.

Or. en

Poprawka 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 d (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Instytucje opieki społecznej państw 
członkowskich tworzą powiązania z 
lokalnymi organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego lub lokalnymi sieciami 
wsparcia zaangażowanymi w ochronę i 
wspieranie ofiar niegodziwego 
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traktowania w celach seksualnych lub 
wykorzystywania seksualnego, dla 
zapewnienia, że pokrzywdzeni są objęci 
wszelką niezbędną ochroną i pomocą oraz 
że będą dalej otrzymywać stosowne 
wsparcie i ochronę przez odpowiednio 
długi okres po osiągnięciu wieku 
osiemnastu lat.

Or. en

Poprawka 268
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
pełne przestrzeganie praw ofiar poprzez:
a) informowanie pokrzywdzonych dzieci o 
ich prawach i dostępnych usługach oraz o 
tym – chyba że dzieci te nie chcą 
otrzymywać takich informacji – jakie 
działania podjęto w związku z ich skargą, 
a także o aktach oskarżenia, o ogólnym 
przebiegu dochodzenia lub postępowania, 
jak również o ich roli tamże i o wyniku ich 
spraw;
b) dopilnowanie, przynajmniej w 
przypadkach, gdy ofiary i ich rodziny 
mogą być w niebezpieczeństwie, by mogły 
one być w razie potrzeby powiadomione, 
kiedy osoba ścigana lub skazana zostaje 
zwolniona czasowo lub na stałe;
c) ochronę prywatności pokrzywdzonych 
dzieci oraz ich tożsamości i wizerunku 
oraz poprzez środki przyjmowane zgodnie 
z prawem wewnętrznym, aby zapobiec 
publicznemu rozpowszechnianiu 
wszelkich informacji, które mogłyby 
doprowadzić do ich identyfikacji;
d) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, 
jak również ich rodzinom i zeznającym w 
ich imieniu świadkom, chroniącego przed 
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zastraszaniem, odwetem i powtórną 
wiktymizacją;
e) dopilnowanie unikania kontaktów 
między ofiarami i sprawcami w siedzibie 
sądu i na ternie organów ścigania, chyba 
że właściwe władze postanowią inaczej w 
najlepszym interesie dziecka lub gdy 
kontaktu takiego wymaga prowadzone 
dochodzenie czy postępowanie.

Or. enUzasadnienie

Aby zagwarantować pełne przestrzeganie praw pokrzywdzonych, zalecamy, aby aspekt ten był 
zawarty w art. 30 Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym 
wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (2007).

Poprawka 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc i wsparcie dla pokrzywdzonych skreślony
1. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
pokrzywdzonym udzielono pomocy i 
wsparcia przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu, aby umożliwić im 
skorzystanie z praw określonych w decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW w 
sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym oraz w niniejszej dyrektywie.
2. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
konkretne działania służące zapewnieniu 
pomocy i wsparcia osobom 
pokrzywdzonym, w krótkiej i długiej 
perspektywie czasowej, w celu ich 
rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej, 
były podejmowane po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny szczególnych 
okoliczności, w jakich znalazło się każde 
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pokrzywdzone dziecko, z uwzględnieniem 
odpowiednio opinii, potrzeb i obaw 
dziecka.
3. Dzieci pokrzywdzone w wyniku 
przestępstw, o którym mowa w art. 3-7, są 
uważane za szczególnie wrażliwe ofiary na 
mocy art. 2 ust. 2, art. 8 ust. 4 i art. 14 ust. 
1 decyzji ramowej 2001/220/WSiSW.
4. Państwa członkowskie podejmują, 
stosownie do potrzeb i możliwości, środki 
na rzecz udzielenia pomocy i wsparcia 
rodzinie pokrzywdzonego. W 
szczególności państwa członkowskie, 
stosownie do sytuacji i możliwości, stosują 
w odniesieniu do tej rodziny art. 4 decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW.

Or. en

Poprawka 270
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
pokrzywdzonym udzielono pomocy i 
wsparcia przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu, aby umożliwić im 
skorzystanie z praw określonych w decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW w 
sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym oraz w niniejszej dyrektywie.

skreślony

Or. enUzasadnienie

Przeniesiono do art. 19.
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Poprawka 271
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
pokrzywdzonym udzielono pomocy i 
wsparcia przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu, aby umożliwić im 
skorzystanie z praw określonych w decyzji 
ramowej Rady12 2001/220/WSiSW w 
sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym oraz w niniejszej dyrektywie.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
pokrzywdzonym udzielono pomocy i 
wsparcia przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu, aby umożliwić im 
skorzystanie z praw określonych w decyzji 
ramowej Rady12 2001/220/WSiSW w 
sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym oraz w niniejszej dyrektywie. W 
szczególności państwa członkowskie 
podejmują działania niezbędne do 
zapewnienia ochrony dzieciom 
zgłaszającym przypadki niegodziwego 
traktowania, do których dochodzi w 
bliskim otoczeniu przyjaciół lub 
krewnych.

Or. el

Poprawka 272
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
dziecko otrzymywało wsparcie i pomoc, 
gdy tylko właściwe organy uzyskają 
informacje wskazujące, że mogło ono paść 
ofiarą przestępstwa, o którym mowa w art. 
3 do 7.

Or. enUzasadnienie

Solidna ochrona dzieci na szczeblu krajowym oraz przyjazne dzieciom systemy sądownictwa 
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stanowią fundament ochrony dzieci przed przestępstwami objętymi wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy. Wniosek dotyczący dyrektywy należy zmienić, aby zagwarantować ustanowienie w 
poszczególnych państwach członkowskich systemów ochrony dzieci i systemów 
wielodyscyplinarnych.

Poprawka 273
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
dziecko miało dostęp do informacji na 
temat jego praw, zwłaszcza w odniesieniu 
do wsparcia i pomocy, gdy tylko właściwe 
organy uzyskają informacje wskazujące, 
że mogło ono paść ofiarą przestępstwa, o 
którym mowa w art. 3 do 7.

Or. enUzasadnienie

Solidna ochrona dzieci na szczeblu krajowym oraz przyjazne dzieciom systemy sądownictwa 
stanowią fundament ochrony dzieci przed przestępstwami objętymi wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy. Wniosek dotyczący dyrektywy należy zmienić, aby zagwarantować ustanowienie w 
poszczególnych państwach członkowskich systemów ochrony dzieci i systemów 
wielodyscyplinarnych.

Poprawka 274
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przyjmują
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
udzielenie wsparcia i pomocy 
pokrzywdzonemu dziecku nie było zależne 
od jego gotowości do współpracy podczas 
dochodzenia, postępowania karnego i 
procesu.
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Or. en

Poprawka 275
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
dziecko otrzymywało wsparcie i pomoc, 
gdy tylko właściwe organy uzyskają 
informacje wskazujące, że mogło ono paść 
ofiarą przestępstwa, o którym mowa w art. 
3 do 7.

Or. en

Poprawka 276
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
dziecko miało dostęp do informacji na 
temat jego praw, zwłaszcza w odniesieniu 
do wsparcia i pomocy, gdy tylko właściwe 
organy uzyskają informacje wskazujące, 
że mogło ono paść ofiarą przestępstwa, o 
którym mowa w art. 3 do 7.

Or. en

Poprawka 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 2. Państwa członkowskie podejmują środki 
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niezbędne do zagwarantowania, by 
konkretne działania służące zapewnieniu 
pomocy i wsparcia osobom 
pokrzywdzonym, w krótkiej i długiej 
perspektywie czasowej, w celu ich 
rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej, 
były podejmowane po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny szczególnych 
okoliczności, w jakich znalazło się każde 
pokrzywdzone dziecko, z uwzględnieniem 
odpowiednio opinii, potrzeb i obaw 
dziecka.

niezbędne do zagwarantowania, by 
konkretne działania służące zapewnieniu 
pomocy i wsparcia osobom 
pokrzywdzonym, w krótkiej i długiej 
perspektywie czasowej, w celu ich 
rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej, 
były podejmowane po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny szczególnych 
okoliczności, w jakich znalazło się każde 
pokrzywdzone dziecko: opracowują w tym 
celu indywidualne ścieżki rehabilitacji 
uwzględniające opinie, potrzeby i obawy 
dziecka.

Or. it

Poprawka 278
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do ustanowienia 
skutecznych systemów ochrony dzieci oraz 
wielodyscyplinarnych struktur dla 
zapewnienia koniecznej pomocy i 
wsparcia pokrzywdzonym, w krótkiej i 
długiej perspektywie czasowej, czy to 
poprzez udostępnienie specjalnie 
wyszkolonego personelu w ramach 
własnych służb publicznych, czy poprzez 
uznanie i finansowanie organizacji 
udzielających pomocy ofiarom, w tym 
organizacji pozarządowych, innych 
odnośnych organizacji lub innych 
czynników społeczeństwa obywatelskiego 
zaangażowanych w pomoc ofiarom.

Or. enUzasadnienie

Solidna ochrona dzieci na szczeblu krajowym oraz przyjazne dzieciom systemy sądownictwa 
stanowią fundament ochrony dzieci przed przestępstwami objętymi wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy. Wniosek dotyczący dyrektywy należy zmienić, aby zagwarantować ustanowienie w 
poszczególnych państwach członkowskich systemów ochrony dzieci i systemów 
wielodyscyplinarnych.
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Poprawka 279
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do ustanowienia 
skutecznych systemów ochrony dzieci oraz 
wielodyscyplinarnych struktur dla 
zapewnienia koniecznej pomocy i 
wsparcia pokrzywdzonym, w krótkiej i 
długiej perspektywie czasowej, czy to 
poprzez udostępnienie specjalnie 
wyszkolonego personelu w ramach 
własnych służb publicznych, czy poprzez 
uznanie i finansowanie organizacji 
udzielających pomocy ofiarom, w tym 
organizacji pozarządowych, innych 
odnośnych organizacji lub innych 
czynników społeczeństwa obywatelskiego 
zaangażowanych w pomoc ofiarom.

Or. en

Poprawka 280
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują, 
stosownie do potrzeb i możliwości, środki 
na rzecz udzielenia pomocy i wsparcia 
rodzinie pokrzywdzonego. W 
szczególności państwa członkowskie, 
stosownie do sytuacji i możliwości, stosują 
w odniesieniu do tej rodziny art. 4 decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW.

4. Państwa członkowskie przyjmują, 
stosownie do potrzeb i możliwości, środki 
na rzecz udzielenia pomocy i wsparcia 
rodzinie pokrzywdzonego. W 
szczególności, państwa członkowskie, 
stosownie do sytuacji, stosują w 
odniesieniu do tej rodziny art. 4 decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW, 
niezależnie od tego, czy wszczęto 
dochodzenie lub postępowanie karne.
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Or. enUzasadnienie

Solidna ochrona dzieci na szczeblu krajowym oraz przyjazne dzieciom systemy sądownictwa 
stanowią fundament ochrony dzieci przed przestępstwami objętymi wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy. Wniosek dotyczący dyrektywy należy zmienić, aby zagwarantować ustanowienie w 
poszczególnych państwach członkowskich systemów ochrony dzieci i systemów 
wielodyscyplinarnych.

Poprawka 281
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują, 
stosownie do potrzeb i możliwości, środki 
na rzecz udzielenia pomocy i wsparcia 
rodzinie pokrzywdzonego. W 
szczególności państwa członkowskie, 
stosownie do sytuacji i możliwości, stosują 
w odniesieniu do tej rodziny art. 4 decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW.

4. Państwa członkowskie podejmują, 
stosownie do potrzeb, środki na rzecz 
udzielenia pomocy i wsparcia rodzinie 
pokrzywdzonego. W szczególności, 
państwa członkowskie, stosownie do 
potrzeb, stosują w odniesieniu do tej 
rodziny art. 4 decyzji ramowej Rady 
2001/220/WSiSW.

Or. fr

Poprawka 282
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują, 
stosownie do potrzeb i możliwości, środki 
na rzecz udzielenia pomocy i wsparcia 
rodzinie pokrzywdzonego. W 
szczególności państwa członkowskie, 
stosownie do sytuacji i możliwości, stosują 
w odniesieniu do tej rodziny art. 4 decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW.

4. Państwa członkowskie przyjmują, 
stosownie do potrzeb i możliwości, środki 
na rzecz udzielenia pomocy i wsparcia 
rodzinie pokrzywdzonego. W 
szczególności, państwa członkowskie, 
stosownie do sytuacji, stosują w 
odniesieniu do tej rodziny art. 4 decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW.

Or. en
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Poprawka 283
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki legislacyjne lub inne środki 
niezbędne do propagowania i wspierania 
tworzenia usług informacyjnych, takich 
jak telefoniczne lub internetowe linie 
zaufania, mających na celu służenie radą 
dzwoniącym, przy zachowaniu poufności i 
z należytym poszanowaniem ich 
anonimowości.

Or. en

Poprawka 284
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki legislacyjne lub inne środki 
niezbędne do propagowania i wspierania 
tworzenia usług informacyjnych, takich 
jak telefoniczne lub internetowe linie 
zaufania, mających na celu służenie radą 
dzwoniącym, przy zachowaniu poufności i 
z należytym poszanowaniem ich 
anonimowości.

Or. enUzasadnienie

Solidna ochrona dzieci na szczeblu krajowym oraz przyjazne dzieciom systemy sądownictwa 
stanowią fundament ochrony dzieci przed przestępstwami objętymi wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy. Wniosek dotyczący dyrektywy należy zmienić, aby zagwarantować ustanowienie w 
poszczególnych państwach członkowskich systemów ochrony dzieci i systemów 
wielodyscyplinarnych.
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Poprawka 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona pokrzywdzonych dzieci w 
dochodzeniach i postępowaniach karnych

Wsparcie i pomoc na rzecz
pokrzywdzonych dzieci oraz ich ochrona
w dochodzeniach i postępowaniach 
karnych

Or. en

Poprawka 286
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do informowania 
pokrzywdzonych o ich prawach i 
dostępnych usługach oraz o tym – chyba 
że nie chcą oni otrzymywać takich 
informacji – jakie działania podjęto w 
związku z ich skargą, a także o aktach 
oskarżenia, o ogólnym przebiegu 
dochodzenia lub postępowania, jak 
również o ich roli tamże i o wyniku ich 
spraw.

Or. enUzasadnienie

Szerokie doświadczenia organizacji pozarządowych pracujących z pokrzywdzonymi dziećmi 
wskazują, że w art. 19 brakuje szeregu istotnych odpowiednich środków na rzecz ochrony 
pokrzywdzonych w dochodzeniach i postępowaniach karnych.

Poprawka 287
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie przyjmują
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
pokrzywdzonym udzielono pomocy i 
wsparcia przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu, aby umożliwić im 
skorzystanie z praw określonych w decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW w 
sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym oraz w niniejszej dyrektywie.

Or. enUzasadnienie

Szerokie doświadczenia organizacji pozarządowych pracujących z pokrzywdzonymi dziećmi 
wskazują, że w art. 19 brakuje szeregu istotnych odpowiednich środków na rzecz ochrony 
pokrzywdzonych w dochodzeniach i postępowaniach karnych.

Poprawka 288
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
dochodzenie i postępowanie karne było 
prowadzone w najlepszym interesie 
dziecka.

Or. enUzasadnienie

Szerokie doświadczenia organizacji pozarządowych pracujących z pokrzywdzonymi dziećmi 
wskazują, że w art. 19 brakuje szeregu istotnych odpowiednich środków na rzecz ochrony 
pokrzywdzonych w dochodzeniach i postępowaniach karnych.

Poprawka 289
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 d (nowy) 



AM\854749PL.doc 139/166 PE456.647v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zapewnienia, że 
dochodzenia są prowadzone szybko i bez 
nieuzasadnionej zwłoki.

Or. enUzasadnienie

Szerokie doświadczenia organizacji pozarządowych pracujących z pokrzywdzonymi dziećmi 
wskazują, że w art. 19 brakuje szeregu istotnych odpowiednich środków na rzecz ochrony 
pokrzywdzonych w dochodzeniach i postępowaniach karnych.

Poprawka 290
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 e (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zapewnienia, że 
dochodzenie i postępowanie karne nie 
pogłębiają traumatycznych przeżyć, 
których doświadczyło dziecko.

Or. enUzasadnienie

Szerokie doświadczenia organizacji pozarządowych pracujących z pokrzywdzonymi dziećmi 
wskazują, że w art. 19 brakuje szeregu istotnych odpowiednich środków na rzecz ochrony 
pokrzywdzonych w dochodzeniach i postępowaniach karnych.

Poprawka 291
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 f (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. W kontekście dochodzeń i postępowań 
każde państwo członkowskie stosuje art. 
13 ust. 1 i 2 decyzji ramowej 
2001/220/WSiSW.
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Or. enUzasadnienie

Szerokie doświadczenia organizacji pozarządowych pracujących z pokrzywdzonymi dziećmi 
wskazują, że w art. 19 brakuje szeregu istotnych odpowiednich środków na rzecz ochrony 
pokrzywdzonych w dochodzeniach i postępowaniach karnych.

Poprawka 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by
podczas dochodzenia i postępowania 
karnego organy sądowe wyznaczyły 
specjalnego przedstawiciela dla 
pokrzywdzonego dziecka, jeżeli, z mocy 
prawa krajowego, osoby, którym 
przysługuje odpowiedzialność 
rodzicielska, nie mogą reprezentować 
dziecka ze względu na konflikt interesów 
między nimi a danym dzieckiem, lub jeżeli
dziecko nie ma opieki lub jest odłączone 
od rodziny.

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by
pokrzywdzone dziecko dysponowało 
odpowiednim okresem na podjęcie decyzji, 
czy będzie współpracować z właściwymi 
organami w postępowaniu karnym.

Or. en

Poprawka 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dzieci pokrzywdzone w wyniku 
przestępstw, o którym mowa w art. 3-7, są 
uważane za szczególnie wrażliwe ofiary na 
mocy art. 2 ust. 2, art. 8 ust. 4 i art. 14 ust. 
1 decyzji ramowej 2001/220/WSiSW.

Or. en
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Poprawka 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie przyjmują, 
stosownie do potrzeb i możliwości, środki 
na rzecz udzielenia pomocy i wsparcia 
rodzinie pokrzywdzonego. W 
szczególności państwa członkowskie, 
stosownie do sytuacji i możliwości, stosują 
w odniesieniu do tej rodziny art. 4 decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW.

Or. en

Poprawka 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
podczas dochodzenia i postępowania 
karnego organy sądowe wyznaczyły 
specjalnego przedstawiciela dla 
pokrzywdzonego dziecka, jeżeli z mocy 
prawa krajowego osoby, którym 
przysługuje odpowiedzialność 
rodzicielska, nie mogą reprezentować 
dziecka ze względu na konflikt interesów 
między nimi a danym dzieckiem, lub jeżeli 
dziecko nie ma opieki lub jest odłączone 
od rodziny.

Or. en

Poprawka 296
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do informowania 
pokrzywdzonych o ich prawach i 
dostępnych usługach oraz o tym – chyba 
że nie chcą oni otrzymywać takich 
informacji – jakie działania podjęto w 
związku z ich skargą, a także o aktach 
oskarżenia, o ogólnym przebiegu 
dochodzenia lub postępowania, jak 
również o ich roli tamże i o wyniku ich 
spraw.

Or. en

Poprawka 297
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie przyjmują
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
pokrzywdzonym udzielono pomocy i 
wsparcia przed rozpoczęciem 
postępowania karnego, w trakcie tego 
postępowania i przez odpowiedni czas po 
jego zakończeniu, aby umożliwić im 
skorzystanie z praw określonych w decyzji 
ramowej Rady 2001/220/WSiSW w 
sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym oraz w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 298
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie przyjmują 
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środki niezbędne do zagwarantowania, by 
dochodzenie i postępowanie karne było 
prowadzone w najlepszym interesie 
dziecka.

Or. en

Poprawka 299
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 d (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zapewnienia, że 
dochodzenia są prowadzone szybko i bez 
nieuzasadnionej zwłoki.

Or. en

Poprawka 300
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 e (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zapewnienia, że 
dochodzenie i postępowanie karne nie 
pogłębiają traumatycznych przeżyć, 
których doświadczyło dziecko.

Or. en

Poprawka 301
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 f (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. W kontekście dochodzeń i postępowań 
każde państwo członkowskie stosuje art. 
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13 ust. 1 i 2 decyzji ramowej 
2001/220/WSiSW.

Or. en

Poprawka 302
Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie gwarantują
niezwłoczny dostęp pokrzywdzonych 
dzieci do bezpłatnej porady prawnej i 
zastępstwa prawnego, w tym w celu 
dochodzenia odszkodowania.

2. Państwa członkowskie zapewniają
pokrzywdzonym dzieciom niezwłoczny 
dostęp do porady prawnej i – zgodnie z 
pozycją ofiary w danym systemie wymiaru 
sprawiedliwości – zastępstwa prawnego, w 
tym w celu dochodzenia odszkodowania.
Doradztwo prawne i zastępstwo prawne 
jest bezpłatne, jeżeli ofiara nie posiada 
wystarczających środków finansowych.

Or. deUzasadnienie

Występują duże różnice między państwami członkowskim, jeśli chodzi o pozycję ofiary w 
postępowaniu karnym. W pewnych okolicznościach należy najpierw jednoznacznie określić 
status ofiary. W związku z tym trzeba odnieść się do krajowego porządku prawnego.

Poprawka 303
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie gwarantują 
niezwłoczny dostęp pokrzywdzonych 
dzieci do bezpłatnej porady prawnej i 
zastępstwa prawnego, w tym w celu 
dochodzenia odszkodowania.

2. Państwa członkowskie gwarantują 
niezwłoczny dostęp pokrzywdzonych 
dzieci do bezpłatnej porady prawnej i 
zastępstwa prawnego, w tym w celu 
dochodzenia odszkodowania. Doradztwo 
prawne i zastępstwo procesowe jest 
bezpłatne, jeżeli ofiara nie posiada 
wystarczających środków finansowych.

Or. de
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Poprawka 304
Ernst Strasser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli tylko jest to możliwe, 
przesłuchania pokrzywdzonych dzieci nie 
odbywały się w obecności sprawcy;

Or. en

Poprawka 305
Iliana Malinova Iotova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przesłuchania pokrzywdzonych dzieci 
nie odbywały się w obecności sprawcy;

Or. en

Poprawka 306
Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by w 
trakcie dochodzeń karnych dotyczących 
przestępstw, o których mowa w art. 3-7, 
wszystkie przesłuchania pokrzywdzonych 
dzieci, lub, w odpowiednich przypadkach, 
dzieci występujących w roli świadka, 
mogły być utrwalane audiowizualnie, i by 
te utrwalone przesłuchania mogły zostać 
wykorzystane jako dowód w trakcie 
postępowania przed sądem karnym, 
zgodnie z regułami przewidzianymi w jego 
prawie krajowym.

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by w 
trakcie dochodzeń karnych dotyczących 
przestępstw, o których mowa w art. 3-7, 
przesłuchania pokrzywdzonych dzieci, lub, 
w odpowiednich przypadkach, dzieci 
występujących w roli świadka, mogły być 
utrwalane audiowizualnie, jeżeli zostanie 
to uznane za konieczne po 
przeanalizowaniu danego przypadku, i by 
te utrwalone przesłuchania mogły zostać 
wykorzystane jako dowód w trakcie 
postępowania przed sądem karnym, 
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zgodnie z regułami przewidzianymi w jego 
prawie krajowym.

Or. deUzasadnienie

W dyrektywie nie należy wprowadzić ogólnego nakazu nagrywania wszystkich przesłuchań, 
czyli również policyjnych bądź prokuratorskich. Ponadto utrwalone audiowizualnie 
przesłuchanie nie jest automatycznie w interesie dziecka. 

Poprawka 307
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Gdy leży to w interesie 
pokrzywdzonych dzieci i uwzględniając 
ich nadrzędne interesy, państwa 
członkowskie przyjmują środki niezbędne 
do ochrony ich prywatności, tożsamości i 
wizerunku oraz do zapobieżenia 
publicznemu rozpowszechnianiu 
jakichkolwiek informacji, które mogłyby 
prowadzić do ich identyfikacji.

Or. en

Poprawka 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
Działania zapobiegawcze

1. Państwa członkowskie podejmują, w 
odpowiednich przypadkach we współpracy 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i innymi 
zainteresowanymi stronami, odpowiednie 
działania, takie jak kampanie 
informacyjne i uświadamiające, programy 
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badawcze i edukacyjne służące 
podniesieniu świadomości i ograniczeniu 
ryzyka, że ludzie – a w szczególności dzieci 
– będą padać ofiarą handlu ludźmi. 
Środki te muszą być skierowane do 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym 
dzieci, rodziców i personelu 
dydaktycznego, aby nauczyli się oni 
rozpoznawać znaki niegodziwego 
traktowania, zarówno w Internecie, jak i 
w innych mediach.
2. Ustanawia się linie zaufania w celu 
utworzenia bezpiecznego i anonimowego 
kanału komunikacji między dziećmi, które 
są lub mogą być pokrzywdzone, a 
członkami odnośnych organizacji
społeczeństwa obywatelskiego lub 
lokalnych sieci wsparcia.

Or. en

Poprawka 309
Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
udostępnione zostały skuteczne programy 
lub środki interwencyjne w celu 
zapobiegania ponownemu popełnieniu 
przestępstw o charakterze seksualnym na 
szkodę dzieci i minimalizacji ryzyka 
popełnienia takich przestępstw. Te 
programy lub środki dostępne są na 
każdym etapie postępowania karnego, w 
zakładzie karnym i poza nim, zgodnie z 
warunkami ustanowionymi w prawie 
krajowym.

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
udostępnione zostały skuteczne programy 
lub środki interwencyjne w celu 
zapobiegania ponownemu popełnieniu 
przestępstw o charakterze seksualnym na 
szkodę dzieci i minimalizacji ryzyka 
popełnienia takich przestępstw.

Or. de

Uzasadnienie
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Środki terapeutyczne w czasie pobytu w areszcie tymczasowym są problematyczne. Muszą być 
bowiem stosowane przez odpowiednio długi okres, a z uwagi na nieokreśloną dlugość pobytu 
w areszcie tymczasowym właściwie niemożliwe jest ich rozsądne zaplanowanie. Ponadto po 
uprawomocnieniu się wyroku dochodzi z reguły do przeniesienia sprawcy, w związku z czym 
nie ma możliwości zapewnienia ciągłości terapii. Ponadto kolidowałoby to m.in. z 
domniemaniem niewinności i prawami sprawcy w postępowaniu karnym (np. prawem 
odmowy zeznań).

Poprawka 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by osoby 
skazane za przestępstwa, o których mowa 
w art. 3-7, w odpowiednich przypadkach, z 
uwzględnieniem oceny, o której mowa w 
ust. 1:

3. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by w 
postępowaniu przed sądem karnym 
dotyczącym przestępstw, o których mowa 
w art. 3-7, można było zarządzić, aby:

Or. en

Poprawka 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) były w pełni informowane o powodach 
złożenia im propozycji udziału w tych 
specjalnych programach lub środkach;

c) jeżeli to konieczne, unikano w miarę 
możliwości kontaktu wzrokowego 
pokrzywdzonego(-ych) ze sprawcą(-ami), 
w tym w trakcie składania zeznań, także 
podczas przesłuchań i przesłuchań 
krzyżowych, zwłaszcza dzięki 
zastosowaniu odpowiednich technologii 
komunikacyjnych.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Blokowanie dostępu do stron 
internetowych zawierających pornografię 
dziecięcą

Usuwanie stron internetowych 
zawierających pornografię dziecięcą

Or. en

Poprawka 313
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Blokowanie dostępu do stron 
internetowych zawierających pornografię 
dziecięcą

Środki techniczne mające na celu 
usuwanie stron internetowych 
zawierających materiały przedstawiające 
niegodziwe traktowanie dzieci

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Blokowanie dostępu do stron 
internetowych zawierających pornografię 
dziecięcą

Środki wobec stron internetowych 
zawierających obrazy przedstawiające 
niegodziwe traktowanie dzieci

Or. en
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Poprawka 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Blokowanie dostępu do stron 
internetowych zawierających pornografię 
dziecięcą

Środki techniczne mające na celu 
usuwanie stron internetowych 
zawierających materiały przedstawiające 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych

Or. en

Poprawka 316
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Blokowanie dostępu do stron 
internetowych zawierających pornografię 
dziecięcą

Środki techniczne umożliwiające 
usuwanie pornografii dziecięcej w sieci

Or. en

Poprawka 317
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na 
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zapewnienia usunięcia stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających obrazy 
przedstawiające niegodziwe traktowanie 
dzieci.
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jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

Or. enUzasadnienie

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.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do tego, by doprowadzić 
do zablokowania użytkownikom Internetu 
na swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

skreślony

Or. en
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Poprawka 319
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do tego, by doprowadzić 
do zablokowania użytkownikom Internetu 
na swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

skreślony

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na 
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 

1. Państwa członkowskie przyjmują środki
prawne niezbędne do doprowadzenia do 
usunięcia u źródła stron internetowych 
zawierających lub rozpowszechniających
obrazy przedstawiające niegodziwe 
traktowanie dzieci.
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informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

Or. en

Poprawka 321
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na 
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zapewnienia usunięcia stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

Or. en

Poprawka 322
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na 
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia
stron internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą, zgodnie z krajowymi 
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rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

procedurami.

Or. en

Poprawka 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na 
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

1. Państwa członkowskie przyjmują środki
prawne niezbędne do szybkiego usuwania 
u źródła materiałów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, przechowywanych lub 
rozpowszechnianych na stronach 
internetowych utrzymywanych na terenie 
UE lub za granicą. Usuwanie u źródła 
objęte jest jasnymi gwarancjami 
prawnymi i sądowymi, w szczególności w 
celu dopilnowania, aby dowody zostały 
zachowane do dochodzeń karnych.

Or. en

Poprawka 324
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na 
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do niezwłocznego usunięcia 
treści przedstawiających czynności 
seksualne z udziałem osób poniżej 18 roku 
życia w elektronicznych sieciach 
informacyjno-komunikacyjnych. 
Usunięcie takich treści następuje zgodnie 
z zasadami praworządnego postępowania i 
w myśl odpowiednich środków 
ochronnych gwarantujących, że usunięcie
to ogranicza się do niezbędnego 
minimum. Poza tym Unia Europejska 
prowadzi negocjacje z państwami trzecimi 
w celu szybkiego usunięcia takich treści 
zamieszczanych na serwerach 
znajdujących się na ich terytorium. 
Państwa członkowskie, organy Unii oraz 
Europol zacieśniają ponadto współpracę z 
międzynarodowymi punktami 
kontaktowymi, takimi jak INHOPE, w 
celu szybkiego usunięcia takich treści.

Or. de

Poprawka 325
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na 
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby zapewnić 
bezpieczne i niezwłoczne usunięcie stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. W oczekiwaniu na ich 
usunięcie Państwa członkowskie podejmą 
środki mające na celu zapewnienie, że 
dostęp do stron internetowych 
zawierających lub rozpowszechniających 
pornografię dziecięcą jest zablokowany 
dla użytkowników na ich terytorium. 
Blokowanie dostępu musi być zgodne z 
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najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

właściwościami technicznymi oraz
ograniczone do koniecznych przypadków.
Komisja i Państwa członkowskie 
zapewniają koordynację szybkiego 
reagowania (europejski system szybkiego 
ostrzegania) organów administracji 
publicznej państw członkowskich, jeśli 
serwer, na którym zamieszczona jest dana 
strona internetowa, lub wyszukiwarka 
znajduje się na terytorium innego 
Państwa niż to, z którego pochodzi 
ostrzeżenie.

Or. it

Poprawka 326
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na 
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do niezwłocznego usunięcia 
treści przedstawiających czynności 
seksualne z udziałem osób poniżej 18 roku 
życia w elektronicznych sieciach 
informacyjno-komunikacyjnych. 
Usunięcie takich treści następuje zgodnie 
z zasadami praworządnego postępowania i 
w myśl odpowiednich środków 
ochronnych gwarantujących, że usunięcie 
to ogranicza się do niezbędnego 
minimum. Poza tym Unia Europejska 
prowadzi negocjacje z państwami trzecimi 
w celu szybkiego usunięcia takich treści 
zamieszczanych na serwerach 
znajdujących się na ich terytorium. 
Państwa członkowskie, organy Unii oraz 
Europol zacieśniają ponadto współpracę z 
międzynarodowymi punktami 
kontaktowymi, takimi jak INHOPE, w 
celu szybkiego usunięcia takich treści.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na 
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do niezwłocznego usunięcia 
treści przedstawiających czynności 
seksualne z udziałem osób poniżej 18 roku 
życia w elektronicznych sieciach 
informacyjnych i komunikacyjnych. 
Usunięcie takich treści następuje zgodnie 
z procedurami krajowymi i w myśl 
odpowiednich przepisów ochronnych 
gwarantujących, że usunięcie to ogranicza 
się do niezbędnego minimum. Poza tym 
Unia Europejska prowadzi negocjacje z 
państwami trzecimi w celu szybkiego 
usunięcia takich treści zamieszczanych na 
serwerach znajdujących się na ich 
terytorium. Państwa członkowskie, organy 
Unii oraz Europol zacieśniają przy tym 
współpracę z międzynarodowymi 
punktami kontaktowymi takimi jak 
INHOPE w celu szybkiego usunięcia 
takich treści.

Or. en

Poprawka 328
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 

1. W przypadku gdy usunięcie stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających dziecięcą 
pornografię nie jest możliwe, państwa 
członkowskie przyjmują środki
legislacyjne lub nielegislacyjne niezbędne 
do zapewnienia, że możliwe jest 
blokowanie użytkownikom Internetu na
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szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

ich terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania w drodze postępowania 
odwoławczego.

Or. enUzasadnienie

Niniejsza poprawka daje możliwość dobrowolnych porozumień w sektorze lub samoregulacji.

Poprawka 329

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na 
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia 
u źródła stron internetowych 
zawierających lub rozpowszechniających 
pornografię dziecięcą. Każda strona 
internetowa zawierająca obrazy 
wykorzystywanych seksualnie dzieci 
pochodzące z państwa członkowskiego UE 
powinna zostać usunięta. Ponadto w celu 
ochrony dobra dziecka państwa 
członkowskie mogą zgodnie z prawem 
krajowym wprowadzić na ich terytorium 
procedury blokowania dostępu
użytkownikom Internetu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
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szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

Or. en

Poprawka 330
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja powinna zbadać zagrożenia i 
ewentualne negatywne aspekty 
blokowania stron internetowych. W 
badaniu tym powinno się dokonać oceny 
ryzyka erozji praw demokratycznych.

Or. en

Poprawka 331
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla powyższego, 
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia 
stron internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

2. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do podejmowania innych środków 
mających na celu uniemożliwienie 
dostępu do takich treści, np. do 
blokowania stron internetowych. 
Warunkiem jest całkowite wyczerpanie 
wszystkich środków służących usunięciu 
takich treści i na tej podstawie istnieją 
wystarczające dowody, że usunięcie treści 
jest niemożliwe. Ponadto środki te muszą 
się ograniczać do niezbędnego minimum, 
wchodzą w zakres kompetencji sędziego, a 
osoby, których dotyczy dany środek, są 
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informowane o powodach. Osobom tym 
przysługuje odwołanie w drodze 
postępowania sądowego.

Or. de

Poprawka 332
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla powyższego, 
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia 
stron internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

2. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do podejmowania innych środków 
mających na celu uniemożliwienie 
dostępu do takich treści, np. do 
blokowania stron internetowych. 
Warunkiem jest całkowite wyczerpanie 
wszystkich środków służących usunięciu 
takich treści i na tej podstawie istnieją 
wystarczające dowody, że usunięcie treści 
jest niemożliwe. Ponadto środki te muszą 
się ograniczać do niezbędnego minimum, 
wchodzą w zakres kompetencji sędziego, a 
osoby, których dotyczy dany środek, są 
informowane o powodach. Osobom tym 
przysługuje odwołanie w drodze 
postępowania sądowego.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla powyższego, 
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia
stron internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

2. W przypadku gdy usunięcie stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających dziecięcą 
pornografię nie jest możliwe, państwa 
członkowskie przyjmują środki
legislacyjne lub nielegislacyjne niezbędne 
do zapewnienia, że możliwe jest 
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blokowanie użytkownikom Internetu na 
ich terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie, przy uwzględnieniu 
właściwości technicznych, było 
ograniczone do tego, co jest konieczne, 
aby użytkownicy byli informowani o 
powodzie zablokowania i aby dostawcy 
treści byli w możliwie najszerszym 
zakresie informowani o możliwości 
zaskarżenia takiego zablokowania.

Or. en

Poprawka 334
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla powyższego,
państwa członkowskie podejmują środki
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia
stron internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

2. W oczekiwaniu na usunięcie państwa 
członkowskie przyjmują dodatkowe środki
dla zapewnienia, że dostęp do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających obrazy 
przedstawiające niegodziwe traktowanie 
dzieci jest zablokowany dla użytkowników 
Internetu na ich terytorium. Blokowanie 
podlega odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie, przy uwzględnieniu 
właściwości technicznych, było 
ograniczone do tego, co jest konieczne, 
aby użytkownicy byli informowani o 
powodzie zablokowania i aby dostawcy 
treści byli w możliwie najszerszym 
zakresie informowani o możliwości 
zaskarżenia takiego zablokowania.

Or. enUzasadnienie

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 



PE456.647v02-00 162/166 AM\854749PL.doc

PL

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.

Poprawka 335
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla powyższego,
państwa członkowskie podejmują środki
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia
stron internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

2. W oczekiwaniu na usunięcie państwa 
członkowskie przyjmują niezbędne
dodatkowe środki dla zapewnienia, że 
dostęp użytkowników Internetu na ich 
terytorium do stron internetowych 
zawierających lub rozpowszechniających 
pornografię dziecięcą jest niezwłocznie 
blokowany. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie, przy uwzględnieniu 
właściwości technicznych, było 
ograniczone do tego, co jest konieczne, 
aby użytkownicy byli informowani o 
powodzie zablokowania i aby dostawcy 
treści byli w możliwie najszerszym 
zakresie informowani o możliwości 
zaskarżenia takiego zablokowania.

Or. enUzasadnienie

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 
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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.

Poprawka 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla powyższego,
państwa członkowskie podejmują środki
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia
stron internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

2. W przypadku gdy państwa członkowskie
wdrażają dodatkowe środki ograniczające 
dostęp użytkowników Internetu na ich 
terytorium do stron internetowych 
zawierających lub rozpowszechniających
materiały przedstawiające niegodziwe 
traktowanie dzieci w celach seksualnych, 
środki te muszą być konieczne, przejrzyste, 
proporcjonalne, określone przepisami 
prawa i podlegające kontroli sądowej, 
zgodnie z systemami prawnymi państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla powyższego, 
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia
stron internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

2. Ponadto jeżeli usunięcie treści u źródła 
okazało się niemożliwe, państwa 
członkowskie mogą, w określonych 
przepisami prawa i koniecznych 
przypadkach, ustanowić proporcjonalne i 
przejrzyste procedury w celu ograniczenia 
dostępu użytkowników Internetu na ich 
terytorium do stron internetowych 
zawierających lub rozpowszechniających
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obrazy przedstawiające niegodziwe 
traktowanie dzieci.

Or. en

Poprawka 338
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla powyższego, 
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia 
stron internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

2. Bez uszczerbku dla powyższego, 
państwa członkowskie przyjmują – w 
odpowiednich ramach prawnych, 
regulacyjnych i samoregulacyjnych –
środki niezbędne do zagwarantowania
usunięcia stron internetowych 
zawierających lub rozpowszechniających 
pornografię dziecięcą, utrzymywanych na 
ich terytorium, oraz do podjęcia starań o 
doprowadzenie do usunięcia takich stron 
utrzymywanych poza ich terytorium.

Or. enUzasadnienie

Niniejsza poprawka daje państwom członkowskim możliwość usuwania stron internetowych 
oraz uznaje fakt, że działania eksterytorialne mogą być trudniejsze.

Poprawka 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla powyższego,
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia 
stron internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia
u źródła stron internetowych 
zawierających lub rozpowszechniających 
pornografię dziecięcą.

Or. en
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Poprawka 340
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla powyższego, państwa 
członkowskie podejmują środki niezbędne 
do doprowadzenia do usunięcia stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia
u źródła stron internetowych 
zawierających lub rozpowszechniających 
pornografię dziecięcą.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszelkie działania na mocy ust. 1 i 2 
podejmowane są w poszanowaniu 
podstawowych praw i swobód osób 
fizycznych gwarantowanych przez 
Europejską konwencję o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
ogólne zasady prawa Unii. Przewidują 
one uprzednie wydanie orzeczenia, w tym 
prawo do skutecznej i terminowej kontroli 
sądowej.

Or. en

Poprawka 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja Europejska przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu roczne 
sprawozdanie z działań podejmowanych 
przez państwa członkowskie na rzecz 
usuwania ze stron internetowych 
materiałów dotyczących niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych.

Or. en


