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Alteração 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Projecto de resolução legislativa
Citação 2 

Projecto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º, o 
n.º 2 do artigo 82.º e o n.º 1 do artigo 83.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0088/2010),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º, o 
artigo 16.º, o n.º 2 do artigo 82.º e o n.º 1 
do artigo 83.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos 
termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C7-
0088/2010),

Or. en

Alteração 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Projecto de resolução legislativa
Citação 2-A (nova) 

Projecto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta os artigos 7.º, 8.º, 11.º e 
24.º da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia,

Or. en

Alteração 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Projecto de resolução legislativa
Citação 2-B (nova) 

Projecto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta os artigos 8.º e 10.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem,
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Or. en

Alteração 41
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Projecto de resolução legislativa
Citação 2-C (nova) 

Projecto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança, de 1989, em particular os seus 
artigos 19.º e 34.º,

Or. en

Alteração 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Projecto de resolução legislativa
Citação 2-D (nova) 

Projecto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta a Convenção do 
Conselho da Europa para a Protecção das 
Crianças contra a Exploração Sexual e o 
Abuso Sexual, de 2007,

Or. en

Alteração 43
Birgit Sippel

Projecto de resolução legislativa
N.º 3 

Projecto de resolução legislativa Alteração

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir 
a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos 
nacionais.

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir 
a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão, aos Parlamentos nacionais e à 
Autoridade Europeia para a Protecção 
dos Dados.
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Or. en

Alteração 44
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) O abuso sexual e a exploração sexual 
de crianças, incluindo a pornografia 
infantil, constituem violações graves dos 
direitos fundamentais, em especial do 
direito da criança à protecção e aos 
cuidados necessários ao seu bem-estar, tal 
como estabelecido na Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(1) O abuso sexual e a exploração sexual 
de crianças, incluindo a pornografia 
infantil, constituem violações graves da lei 
e dos direitos fundamentais, em especial do 
direito da criança à protecção e aos 
cuidados necessários ao seu bem-estar, tal 
como estabelecido na Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Or. en

Alteração 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O abuso sexual de crianças ocorre, 
na maior parte dos casos, no ambiente 
imediato das crianças durante um período 
mais longo, sendo cometido por pessoas 
com autoridade, como pais, parentes, 
professores, acompanhantes de crianças 
ou autoridades religiosas. A relação de 
dependência entre a vítima e o agressor, 
convenções sociais ou morais rigorosas 
com a comunidade, sentimento de culpa e 
medo de punição ou de exclusão por parte 
da comunidade, fazem como que seja 
extremamente difícil para as jovens 
vítimas falar, pelo que, por vezes, 
permanecem em silêncio até à idade 



PE456.647v02-00 6/162 AM\854749PT.doc

PT

adulta. Este obstáculo entrava 
consideravelmente a repressão dos abusos 
sexuais de crianças, razão pela qual estes 
abusos, frequentemente, não são 
comunicados nem punidos.

Or. en

Justificação

Um estudo recente (que será publicado em Fevereiro de 2011) mostra que o agressor foi, em 
cerca de 30% dos casos, o pai ou a mãe, em 10% dos casos, tias ou tios, em 10% dos casos, 
avôs ou avós, e, em cerca de 8% dos casos, os próprios irmãos e irmãs. Além disso, 19% dos 
rapazes e 10% das raparigas foram objecto de abusos por parte de amigos. Em 10 a 20% dos 
casos, os abusos tiveram lugar em instituições como escolas, clubes desportivos e igrejas.

Alteração 46
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os abusos sexuais de crianças são 
cometidos, na maior parte dos casos, por 
pessoas conhecidas das crianças e podem 
ocorrer em casa, na escola, na 
comunidade, em associações juvenis ou 
religiosas ou em estabelecimentos 
públicos de assistência às crianças.

Or. en

Alteração 47
Kinga Gál

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Face ao aumento da utilização da 
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Internet, é essencial chamar a atenção 
para as possibilidades técnicas de 
prevenção. É necessário divulgar, junto 
dos pais e dos profissionais da educação, 
material informativo sobre a utilização de 
instrumentos de supervisão adequados 
para filtrar o conteúdo dos sítios Web. Há 
que apoiar os programas e produtos que 
se destinam a filtrar os conteúdos Web 
disponibilizados através de telemóveis e 
consolas de jogos. É igualmente 
necessário adoptar medidas concretas que 
visem informar as crianças e alertá-las 
para os perigos do acesso a informações e 
fotografias disponibilizadas livremente em 
sítios públicos, bem como para o risco de 
abusos que lhe está associado.

Or. hu

Alteração 48
Sophia in 't Veld

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Exorta os países signatários da 
Convenção sobre os Direitos da Criança 
(Convenção) que não tenham cumprido a 
obrigação de notificação a que se refere o 
artigo 44.º da Convenção, nomeadamente 
a Bélgica, Chipre, a Grécia, a Santa Sé e 
Portugal, a apresentarem ao Comité dos 
Direitos da Criança relatórios sobre as 
medidas adoptadas com vista à aplicação 
dos direitos reconhecidos na Convenção, 
bem como sobre os progressos realizados 
no exercício desses direitos.

Or. en
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Alteração 49
Anna Hedh

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os Estados-Membros são 
incentivados a criar mecanismos para a 
recolha de dados ou pontos focais, a nível 
nacional ou local e com a colaboração da 
sociedade civil, com o objetivo de observar 
e avaliar o fenómeno da exploração 
sexual e do abuso sexual de crianças, 
tendo devidamente em conta os requisitos 
de protecção dos dados pessoais em 
conformidade com a Convenção do 
Conselho da Europa CETS n.º 201 
relativa à exploração sexual e abuso 
sexual de crianças. A fim de possibilitar 
uma avaliação correcta dos resultados das 
medidas de luta contra o abuso sexual, a 
exploração sexual e a pornografia 
infantil, a União deverá continuar a 
desenvolver metodologias e métodos de 
recolha de dados tendo em vista a 
elaboração de estatísticas comparáveis.

Or. en

Justificação

São escassos os dados fiáveis e os conhecimentos sobre a envergadura do crime e a eficácia 
das medidas para combater o abuso e a exploração sexual de crianças.

Alteração 50
Lena Ek

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A posição processual das crianças 
deve ser reforçada em conformidade com 
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os seus direitos consagrados na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança.

Or. sv

Alteração 51
Lena Ek

Proposta de directiva
Considerando 5-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Cumpre às autoridades adquirir 
uma boa compreensão das crianças e do 
seu comportamento quando confrontadas 
com experiências traumáticas, a fim de 
garantir a elevada qualidade dos dados 
recolhidos e reduzir a pressão exercida 
sobre as crianças aquando da realização 
das medidas necessárias. Para tal, é 
necessário que a cooperação 
internacional seja intensificada e que as 
autoridades disponibilizem recursos 
suficientes para as investigações que 
envolvam crianças. 

Or. sv

Alteração 52
Mariya Nedelcheva

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os Estados-Membros devem 
garantir a protecção das crianças contra 
toda e qualquer forma de abuso sexual e 
exploração sexual. Para o efeito, a escola 
deve ser a instituição escolhida para 
prevenir este tipo de crime, através da 
introdução de programas de informação e 
de sensibilização. Nesta óptica, o pessoal 
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da escola deve ter uma formação 
adequada para informar as crianças sobre 
os seus direitos, ensiná-las a reconhecer e 
a evitar situações de alto risco e incentivá-
las a falar se forem vítimas de tais crimes.

Or. fr

Alteração 53
Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente directiva não regula as 
políticas dos Estados-Membros no que se 
refere a actividades sexuais consensuais 
nas quais possam estar envolvidas crianças 
e que podem ser consideradas como 
normais na descoberta da sexualidade no 
contexto do desenvolvimento humano, 
tendo em conta tradições culturais e 
jurídicas diferentes e novas formas de as 
crianças e os adolescentes estabelecerem e 
manterem contactos, designadamente por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação.

(7) A presente directiva não regula as 
políticas dos Estados-Membros no que se 
refere a actividades sexuais consensuais 
nas quais possam estar envolvidas crianças 
e que podem ser consideradas como 
normais na descoberta da sexualidade no 
contexto do desenvolvimento humano, 
tendo em conta tradições culturais e 
jurídicas diferentes e novas formas de as 
crianças e os adolescentes estabelecerem e 
manterem contactos, designadamente por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação. Tais questões não são 
abrangidas pelo âmbito da presente 
directiva. Relativamente a essas questões, 
cabe aos Estados-Membros definir o que 
deve e não deve ser criminalizado.

Or. en

Alteração 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente directiva não regula as 
políticas dos Estados-Membros no que se 

(7) Excepto se houver uma componente 
de abuso, coerção ou exploração, a 
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refere a actividades sexuais consensuais 
nas quais possam estar envolvidas crianças 
e que podem ser consideradas como 
normais na descoberta da sexualidade no 
contexto do desenvolvimento humano, 
tendo em conta tradições culturais e 
jurídicas diferentes e novas formas de as 
crianças e os adolescentes estabelecerem e 
manterem contactos, designadamente por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação.

presente directiva não regula as políticas 
dos Estados-Membros no que se refere a 
actividades sexuais consensuais nas quais 
possam estar envolvidas crianças e que 
podem ser consideradas como normais na 
descoberta da sexualidade no contexto do 
desenvolvimento humano, tendo em conta 
tradições culturais e jurídicas diferentes e 
novas formas de as crianças e os 
adolescentes estabelecerem e manterem 
contactos, designadamente por meio das 
tecnologias da informação e comunicação.

Or. en

Alteração 55
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os Estados-Membros devem ser 
incentivados a incluir no programa de 
formação dos actuais e futuros docentes e 
do pessoal educativo informação 
adequada sobre as razões susceptíveis de 
causar mudanças de comportamento nas 
crianças e as eventuais mudanças de 
comportamento a detectar.

Or. en

Alteração 56
Anna Hedh

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Na luta contra os abusos sexuais, a 
exploração sexual das crianças e a 
pornografia infantil, devem ser 
plenamente utilizados os instrumentos em 
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vigor em matéria de apreensão e confisco 
dos produtos do crime, a saber, a 
Convenção da ONU contra a 
Criminalidade Organizada Transnacional 
e respectivos protocolos, a Convenção do 
Conselho da Europa de 1990 relativa ao 
Branqueamento, Detecção, Apreensão e 
Perda dos Produtos do Crime, a Decisão-
Quadro 2001/500/JAI do Conselho, 
de 26 de Junho de 2001, relativa ao 
branqueamento de capitais, identificação, 
detecção, congelamento, apreensão e 
perda dos instrumentos e produtos do 
crime1, e a Decisão-Quadro 
2005/212/JAI, de 24 de Fevereiro de 2005, 
relativa à perda de produtos, instrumentos 
e bens relacionados com o crime2. Deve 
ser incentivada a utilização dos produtos e 
instrumentos apreendidos e confiscados, 
proveniente dos crimes referidos na 
presente directiva, para fins de assistência 
e protecção das vítimas, incluindo a 
indemnização das vítimas.
1 JO L 182 de 5.7.2001, p. 1.

2 JO L 68 de 15.3.2005, p. 49.

Or. en

Alteração 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A investigação dos crimes e a dedução 
da acusação em processo penal devem ser 
facilitadas, tendo em conta não só as 
dificuldades que as crianças vítimas destes 
crimes enfrentam para denunciar os 
abusos, mas também o anonimato dos 
autores dos crimes no ciberespaço. Para 
que a investigação e a acção penal relativas 
aos crimes referidos na presente directiva 
possam ser bem sucedidas, os responsáveis 

(8) A investigação dos crimes e a dedução 
da acusação em processo penal devem ser 
facilitadas, tendo em conta não só as 
dificuldades que as crianças vítimas destes 
crimes enfrentam para denunciar os 
abusos, mas também o anonimato dos 
autores dos crimes no ciberespaço. Para 
que a investigação e a acção penal relativas 
aos crimes referidos na presente directiva 
possam ser bem sucedidas, os responsáveis 
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devem dispor de instrumentos de 
investigação e acção penal eficazes. Esses 
instrumentos podem incluir investigações 
discretas, a intercepção de comunicações, 
a vigilância discreta, incluindo a
vigilância electrónica, o controlo de 
contas bancárias ou outras investigações 
financeiras.

devem dispor de instrumentos de 
investigação e acção penal eficazes. Esses 
instrumentos podem incluir investigações 
discretas ou vigilância, desde que seja 
respeitada a protecção da vida privada em 
conformidade com as normas nacionais e 
da UE.

Or. en

Alteração 58
Sophia in 't Veld

Proposta de directiva
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A investigação dos crimes e a dedução 
da acusação em processo penal devem ser 
facilitadas, tendo em conta não só as 
dificuldades que as crianças vítimas destes 
crimes enfrentam para denunciar os 
abusos, mas também o anonimato dos 
autores dos crimes no ciberespaço. Para 
que a investigação e a acção penal relativas 
aos crimes referidos na presente directiva 
possam ser bem sucedidas, os responsáveis 
devem dispor de instrumentos de 
investigação e acção penal eficazes. Esses 
instrumentos podem incluir investigações 
discretas, a intercepção de comunicações, a 
vigilância discreta, incluindo a vigilância 
electrónica, o controlo de contas bancárias 
ou outras investigações financeiras.

(8) A investigação dos crimes e a dedução 
da acusação em processo penal devem ser 
facilitadas, tendo em conta não só as 
dificuldades que as crianças vítimas destes 
crimes enfrentam para denunciar os 
abusos, mas também o anonimato dos 
autores dos crimes no ciberespaço. Para 
que a investigação e a acção penal relativas 
aos crimes referidos na presente directiva 
possam ser bem sucedidas, os responsáveis 
devem dispor de instrumentos de 
investigação e acção penal eficazes. Esses 
instrumentos podem incluir investigações 
discretas, a intercepção de comunicações, a 
vigilância discreta, incluindo a vigilância 
electrónica, o controlo de contas bancárias 
ou outras investigações financeiras, mas só 
devem ser utilizados se for garantido o 
total respeito dos princípios da 
necessidade e proporcionalidade e da 
supervisão judicial.

Or. en
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Alteração 59
Georgios Papanikolaou

Proposta de directiva
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A investigação dos crimes e a dedução 
da acusação em processo penal devem ser 
facilitadas, tendo em conta não só as 
dificuldades que as crianças vítimas destes 
crimes enfrentam para denunciar os
abusos, mas também o anonimato dos 
autores dos crimes no ciberespaço. Para 
que a investigação e a acção penal relativas 
aos crimes referidos na presente directiva 
possam ser bem sucedidas, os responsáveis 
devem dispor de instrumentos de 
investigação e acção penal eficazes. Esses 
instrumentos podem incluir investigações 
discretas, a intercepção de comunicações, a 
vigilância discreta, incluindo a vigilância 
electrónica, o controlo de contas bancárias 
ou outras investigações financeiras.

(8) A investigação dos crimes e a dedução 
da acusação em processo penal devem ser 
facilitadas, tendo em conta não só as 
dificuldades que as crianças vítimas destes 
crimes enfrentam para denunciar os 
abusos, mas também o anonimato dos 
autores dos crimes no ciberespaço. Para 
que a investigação e a acção penal relativas 
aos crimes referidos na presente directiva 
possam ser bem sucedidas, os responsáveis 
devem dispor de instrumentos de 
investigação e acção penal eficazes. Esses 
instrumentos podem incluir investigações 
discretas, a intercepção de comunicações, a 
vigilância discreta, incluindo a vigilância 
electrónica, o controlo de contas bancárias 
ou outras investigações financeiras. A 
cooperação transfronteiras é igualmente 
essencial, e a Europol pode colaborar nos 
esforços com vista ao desmantelamento 
das redes de pornografia infantil.

Or. el

Alteração 60
Michèle Striffler

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A título de medidas preventivas, os 
Estados-Membros devem garantir que as 
campanhas de informação e senbilização 
sejam acessíveis a todos, velando, em 
particular, pela sua compreensão por 
parte de crianças que ainda não sabem 
ler. Nesta óptica, deve ser exposta 
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informação facilmente compreensível e 
adaptada a todas as faixas etárias em 
todos os estabelecimentos de ensino 
(infantários e escolas do ensino básico e 
secundário) e, de uma forma mais geral, 
em todos os locais frequentados por 
crianças.

Or. fr

Alteração 61
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os responsáveis pela investigação e 
acção penal relativas a estes crimes devem 
dispor de instrumentos eficazes de 
investigação, a par de uma plena 
cooperação transfronteiriça, de modo a 
garantir o acesso rápido e eficiente aos 
registos criminais e bases de dados 
internacionais sobre abuso de crianças, 
na medida em que, de acordo com o 
estabelecido pelo Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, assiste às crianças o 
direito à protecção do Estado, sob a forma 
de uma dissuasão eficaz, contra tipologias 
tão graves de interferência nos aspectos 
essenciais da sua vida privada. Os 
instrumentos referidos podem incluir a 
divulgação da identidade dos utilizadores 
da Internet, em particular nos espaços 
virtuais mais expostos ao risco de 
aliciamento através da Internet com a 
garantia do anonimato público, 
investigações discretas, intercepção de 
comunicações, vigilância discreta 
incluindo a vigilância electrónica, o 
controlo de contas ou transferências 
bancárias ou outras investigações 
financeiras, tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade e sujeito à supervisão 
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judicial.

Or. it

Alteração 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os Estados-Membros devem 
fomentar o diálogo aberto e a 
comunicação com os países não 
pertencentes à UE, a fim de poder 
instaurar acções judiciais, no quadro da 
legislação nacional pertinente, contra 
autores de crimes que viajem fora do 
território da UE para fins de turismo 
sexual.

Or. en

Alteração 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) As medidas de protecção das crianças 
vítimas dos crimes devem ser adoptadas no 
seu superior interesse, tendo em conta uma 
avaliação das suas necessidades. As 
crianças vítimas destes crimes devem ter 
um acesso facilitado à justiça, incluindo 
aconselhamento jurídico e patrocínio 
judiciário gratuitos, bem como medidas 
para resolver os conflitos de interesses 
quando o abuso ocorre na família. Além 
disso, as crianças vítimas de crimes devem 
ser protegidas de sanções, por exemplo no 
quadro da legislação nacional em matéria 
de imigração ou prostituição, se 

(10) As medidas de protecção das crianças 
vítimas dos crimes, bem como as medidas 
destinadas a adaptar o sistema judiciário 
que lida com as mesmas, devem ser 
adoptadas no seu superior interesse, tendo 
em conta uma avaliação das suas 
necessidades e o seu direito à protecção 
contra o risco de vitimização repetida, 
especialmente através da violação da sua 
vida privada, atribuindo às suas opiniões 
e pontos de vista a devida ponderação, 
conforme previsto, por exemplo, nas 
orientações das Nações Unidas sobre 
justiça em casos que envolvam crianças 
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apresentarem o seu caso às autoridades 
competentes. Por outro lado, o facto de as 
crianças vítimas de crimes participarem em 
processos penais não deve causar traumas 
adicionais em consequência de entrevistas 
ou dos contacto visual com os autores dos 
crimes.

vítimas e testemunhas de crimes e nas 
orientações do Comité de Ministros do 
Conselho da Europa sobre justiça amiga 
da criança. As crianças vítimas destes 
crimes devem ter um acesso facilitado à 
justiça, incluindo aconselhamento jurídico 
e patrocínio judiciário gratuitos, bem como 
medidas para resolver os conflitos de
interesses quando o abuso ocorre na 
família. Neste sentido, as crianças, e os 
seus pais se não estiverem envolvidos nos 
presumíveis abusos sexuais, devem ser 
plenamente informados dos seus direitos, 
dos serviços à sua disposição, do 
desenvolvimento e dos resultados do 
processo, e o aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário devem também ser 
prestados nos casos de pedidos de 
indemnização. Deverão igualmente 
adoptar-se disposições para que os pais ou 
tutores não envolvidos recebam 
assistência e formação adequadas para 
ajudar os seus filhos ao longo do processo 
e no período de recuperação. Além disso, 
as crianças vítimas de crimes devem ser 
protegidas de sanções, por exemplo no 
quadro da legislação nacional em matéria 
de imigração ou prostituição, se 
apresentarem o seu caso às autoridades 
competentes. Por outro lado, o facto de as 
crianças vítimas de crimes participarem em 
processos penais não deve causar traumas 
adicionais em consequência de entrevistas 
ou do contacto visual com os autores dos 
crimes.

Or. en

Alteração 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) As medidas de protecção das crianças 
vítimas dos crimes devem ser adoptadas no 

(10) As medidas de protecção das crianças 
vítimas dos crimes devem ser adoptadas no 
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seu superior interesse, tendo em conta uma 
avaliação das suas necessidades. As 
crianças vítimas destes crimes devem ter 
um acesso facilitado à justiça, incluindo 
aconselhamento jurídico e patrocínio 
judiciário gratuitos, bem como medidas 
para resolver os conflitos de interesses 
quando o abuso ocorre na família. Além 
disso, as crianças vítimas de crimes devem 
ser protegidas de sanções, por exemplo no 
quadro da legislação nacional em matéria 
de imigração ou prostituição, se 
apresentarem o seu caso às autoridades 
competentes. Por outro lado, o facto de as 
crianças vítimas de crimes participarem em 
processos penais não deve causar traumas 
adicionais em consequência de entrevistas 
ou dos contacto visual com os autores dos 
crimes.

seu superior interesse, tendo em conta uma 
avaliação das suas necessidades, 
nomeadamente a protecção da sua 
identidade a todo o momento. Estas 
medidas devem incluir igualmente a 
prevenção de abusos mediante a 
organização de campanhas de 
sensibilização dirigidas a todas as partes 
interessadas, incluindo as crianças, os 
pais e os profissionais da educação, para 
que aprendam a reconhecer os sinais de 
abuso sexual, tanto em linha como noutro 
contexto. As crianças vítimas destes crimes 
devem ter um acesso facilitado à justiça, 
incluindo aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário gratuitos, bem como 
medidas para resolver os conflitos de 
interesses quando o abuso ocorre na 
família. Além disso, as crianças vítimas de 
crimes devem ser protegidas de sanções, 
por exemplo no quadro da legislação 
nacional em matéria de imigração ou 
prostituição, se apresentarem o seu caso às 
autoridades competentes. Por outro lado, o 
facto de as crianças vítimas de crimes 
participarem em processos penais não deve 
causar traumas adicionais em consequência 
de entrevistas ou do contacto visual com os 
autores dos crimes.

Or. en

Alteração 65
Mariya Nedelcheva

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Dada a gravidade das sequelas 
psicológicas que os abusos sexuais podem 
causar e o facto de as crianças vítimas de 
abusos terem dificuldade – e, por vezes, 
medo – em falar, os Estados-Membros 
devem velar por que os prazos de 
prescrição tenham em conta o carácter 
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excepcional dos factos. Por conseguinte, é 
importante que estes prazos sejam 
suficientemente longos para que, uma vez 
atingida a maioridade, um adulto que 
apresente uma queixa por factos que lhe 
digam respeito e tenham ocorrido durante 
a sua infância não veja a sua queixa 
rejeitada devido à antiguidade dos factos. 
De igual modo, os adultos que tenham 
sido vítimas de abuso sexual durante a 
infância devem beneficiar, ao longo do 
processo penal e, se necessário, após o 
processo, de apoio psicológico e 
assistência jurídica adequados.

Or. fr

Alteração 66
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(10-A) As crianças vítimas de abusos 
devem protegidas contra sanções e devem 
beneficiar de assistência e 
aconselhamento jurídicos mesmo antes do 
início do processo penal.

Or. en

Alteração 67
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Considerando 10-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(10-B) As crianças vítimas de abusos não 
devem ser expostas ao contacto visual 
com os autores dos crimes durante o
processo penal.
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Or. en

Alteração 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) Para prevenir e minimizar a 
reincidência, os autores dos crimes devem 
ser sujeitos a uma avaliação da 
perigosidade que representam e dos 
eventuais riscos de reincidência de crimes 
sexuais contra crianças e devem ter 
acesso, a título voluntário, a programas ou 
medidas de intervenção eficazes.

(11) Para prevenir e minimizar a 
reincidência, os autores dos crimes devem 
ter acesso, a título voluntário, a programas 
de apoio, a tratamento ou cuidados.

Or. en

Alteração 69
Anna Hedh

Proposta de directiva
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) Para prevenir e minimizar a 
reincidência, os autores dos crimes devem 
ser sujeitos a uma avaliação da 
perigosidade que representam e dos 
eventuais riscos de reincidência de crimes 
sexuais contra crianças e devem ter acesso, 
a título voluntário, a programas ou medidas 
de intervenção eficazes.

(11) Para prevenir e minimizar a 
reincidência, os autores dos crimes devem 
ser sujeitos a uma avaliação da 
perigosidade que representam e dos 
eventuais riscos de reincidência de crimes 
sexuais contra crianças e devem ter acesso, 
a título voluntário, a programas ou medidas 
de intervenção eficazes. Para garantir a 
eficácia das medidas de intervenção, os 
Estados-Membros devem ser incentivados 
a proceder a avaliações periódicas dos 
métodos e práticas que ofereçam os 
melhores resultados, bem como a 
financiar estudos a nível da UE que
permitam a realização de comparações e o 
intercâmbio de boas prácticas.
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Justificação

É necessário conhecer melhor a eficácia das medidas preventivas, pois é importante saber se 
as medidas tomadas para evitar os abusos funcionam efectivamente. Por outro lado, cada 
Estado-Membro pode ter dificuldade em efectuar estudos independentes que sejam 
suficientemente amplos para dar respostas fiáveis. Por conseguinte, seria útil efectuar 
investigação a nível da UE.

Alteração 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Nos casos em que o perigo 
representado pelos autores dos crimes e os 
eventuais riscos de reincidência o 
justificarem, os autores dos crimes 
condenados devem ser impedidos de 
exercer, temporária ou permanentemente, 
actividades que impliquem contactos 
regulares com crianças, quando 
apropriado. A aplicação destas inibições 
deve ser facilitada em toda a UE.

(12) Nos casos em que o perigo 
representado pelos autores dos crimes e os 
eventuais riscos de reincidência o 
justificarem, os autores dos crimes 
condenados devem ser impedidos de 
exercer, temporária ou permanentemente, 
actividades profissionais e voluntárias 
relacionadas com a supervisão de
crianças, quando apropriado. A aplicação 
destas inibições deve ser facilitada em toda 
a UE.

Or. en

Alteração 71
Mariya Nedelcheva

Proposta de directiva
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Nos casos em que o perigo 
representado pelos autores dos crimes e os 
eventuais riscos de reincidência o 
justificarem, os autores dos crimes 
condenados devem ser impedidos de 

(12) Nos casos em que o perigo 
representado pelos autores dos crimes e os 
eventuais riscos de reincidência o 
justificarem, os delinquentes condenados 
devem ser impedidos de exercer, 
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exercer, temporária ou permanentemente, 
actividades que impliquem contactos 
regulares com crianças, quando apropriado. 
A aplicação destas inibições deve ser 
facilitada em toda a UE.

temporária ou permanentemente, 
quaisquer actividades que impliquem 
contactos regulares com crianças, quando 
adequado. A aplicação destas inibições 
deve ser facilitada em toda a UE.

Or. fr

Alteração 72
Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Nos casos em que o perigo 
representado pelos autores dos crimes e os 
eventuais riscos de reincidência o 
justificarem, os autores dos crimes 
condenados devem ser impedidos de 
exercer, temporária ou permanentemente, 
actividades que impliquem contactos 
regulares com crianças, quando apropriado. 
A aplicação destas inibições deve ser 
facilitada em toda a UE.

(12) Nos casos em que o perigo 
representado pelos autores dos crimes e os 
eventuais riscos de reincidência o 
justificarem, os autores dos crimes 
condenados devem ser impedidos de 
exercer, temporária ou permanentemente, 
actividades profissionais que impliquem 
contactos regulares com crianças, quando 
apropriado. A aplicação destas inibições 
deve ser facilitada em toda a UE.

Or. en

Alteração 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Nos casos em que o perigo 
representado pelos autores dos crimes e os 
eventuais riscos de reincidência o 
justificarem, os autores dos crimes 
condenados devem ser impedidos de 
exercer, temporária ou permanentemente, 
actividades que impliquem contactos 
regulares com crianças, quando 
apropriado. A aplicação destas inibições 

(12) Nos casos de reincidência, ou de 
tentativa de reincidência, uma autoridade
judicial pode adoptar medidas destinadas 
a impedir, temporária ou 
permanentemente, quaisquer contactos 
profissionais regulares entre os autores 
dos crimes e as crianças. A aplicação 
destas inibições deve ser facilitada em toda 
a UE.
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deve ser facilitada em toda a UE.

Or. en

Alteração 74
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os autores dos crimes condenados 
devem ser impedidos de exercer 
actividades profissionais directamente 
relacionadas com a assistência de 
crianças.

Or. en

Alteração 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste
em imagens de abusos sexuais de crianças,
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição 
ou descarregamento de imagens de abuso 
de crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 

(13) O material relativo a abusos sexuais 
de crianças que consista em imagens de 
abusos sexuais de crianças é um tipo 
específico de conteúdos que não podem ser 
considerados como a expressão de uma 
opinião. Para o combater, é necessário 
reduzir a circulação de material sobre 
abusos sexuais de crianças, tornando mais 
difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público, evitando, para o efeito, medidas 
técnicas ineficazes que não só deixam o 
material ilegal em linha como 
proporcionam a revitimização das 
crianças vítimas de abusos. Por 
conseguinte, são necessárias medidas para 
suprimir, o mais rapidamente possível, 
esses conteúdos na fonte, bem como para 
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Web que contêm pornografia infantil e 
que estão situados no seu território.
Contudo, e apesar desses esforços, a 
supressão na fonte de conteúdos com 
pornografia infantil é muito difícil na 
prática, especialmente se o material 
original não se encontra situado na UE, 
devendo igualmente ser criados 
mecanismos que bloqueiem o acesso, a 
partir do território da União, a páginas 
Internet que contenham ou divulguem 
pornografia infantil. Para esse efeito 
podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou apoiando e 
incentivando os fornecedores de serviços 
Internet a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada 
a cooperação entre autoridades públicas, 
em especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo 
crianças sejam o mais completas possível, 
evitando assim duplicações de trabalho. 
Qualquer evolução neste sentido deve ter 
em conta os direitos dos utilizadores finais 
e deve respeitar os procedimentos legais e
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma 
Internet mais segura" criou uma rede de 
linhas directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e 
o intercâmbio de informações relativas 
aos tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

reprimir os presumíveis autores da 
distribuição ou descarregamento de 
material relativo ao abuso sexual de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e com a ajuda de acordos bilaterais ou 
multilaterais, deve procurar facilitar a 
repressão eficaz pelas autoridades de 
países terceiros das pessoas que, no seu 
território, sejam responsáveis pela 
introdução de material relativo a abusos 
sexuais em sítios Web ou pela sua 
distribuição na Internet. Para esse efeito, é 
conveniente utilizar os resultados do 
programa "Para uma Internet mais 
segura", apoiar e indentivar os 
fornecedores de serviços Internet e 
cooperar com as ONG e associações 
pertinentes, tais como a INHOPE 
(associação internacional dos serviços de 
assistência telefónica). Deve ser 
establecida e reforçada a cooperação entre 
as iniciativas, as autoridades públicas e o 
sector dos fornecedores de serviços 
Internet, a fim de coordenar e acelerar a 
comunicação de informação, os esforços 
de repressão e a recolha de provas para 
fins de acção penal. Estas medidas devem 
respeitar os direitos dos utilizadores finais, 
devem ser introduzidas legalmente e 
devem respeitar os procedimentos judiciais, 
bem como a Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem e a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Or. en
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Alteração 76
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de 
crianças, é um tipo específico de 
conteúdos que não podem ser 
considerados como a expressão de uma 
opinião. Para a combater, é necessário 
reduzir a circulação de material sobre 
abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de 
acesso público. Por conseguinte, são 
necessárias medidas para suprimir esses 
conteúdos na fonte e deter os culpados da 
distribuição ou descarregamento de 
imagens de abuso de crianças. A UE, em 
especial através da cooperação crescente 
com países terceiros e organizações
internacionais, deve procurar facilitar a 
supressão eficaz pelas autoridades de 
países terceiros dos sítios Web que contêm 
pornografia infantil e que estão situados 
no seu território. Contudo, e apesar desses 
esforços, a supressão na fonte de 
conteúdos com pornografia infantil é 
muito difícil na prática, especialmente se 
o material original não se encontra 
situado na UE, devendo igualmente ser 
criados mecanismos que bloqueiem o 
acesso, a partir do território da União, a 
páginas Internet que contenham ou 
divulguem pornografia infantil. Para esse 
efeito podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou apoiando e 
incentivando os fornecedores de serviços 
Internet a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 

(13) A representação de práticas sexuais 
com pessoas com menos de 18 anos de 
idade é um tipo de conteúdos cuja 
produção, posse, difusão, reprodução, 
venda ou compra não está salvaguarda 
por qualquer direito fundamental. O uso 
da expressão "representação de práticas 
sexuais" visa alargar o conceito de abuso 
de forma a abranger todas as práticas 
sexuais que envolvam pessoas com menos 
de 18 anos de idade, mesmo nos casos em 
que estas sejam forçadas a praticá-las 
sobre si próprios. Por conseguinte, são 
necessárias medidas para suprimir esses 
conteúdos na fonte o mais rapidamente 
possível e deter e submeter ao devido 
processo legal os culpados da distribuição 
ou descarregamento desses conteúdos. A 
UE, em especial através da cooperação 
crescente com países terceiros e 
organizações internacionais, e com base 
em acordos bilaterais ou multilaterais,
deve procurar facilitar a supressão eficaz 
pelas autoridades de países terceiros dos 
sítios Web que contêm representações de 
práticas sexuais com pessoas com menos 
de 18 anos de idade e que estão situados 
no seu território. A cooperação com a 
associação internacional dos serviços de 
assistência telefónica Internet (INHOPE) 
deve ser reforçada. A fim de evitar 
duplicações de trabalho, deve ser 
estabelecida e reforçada a cooperação entre 
autoridades públicas. Qualquer evolução 
neste sentido deve ter em conta os direitos 
dos utilizadores finais e deve respeitar os 
procedimentos legais e judiciais em vigor, 
bem como a Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem e a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. O 
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tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada 
a cooperação entre autoridades públicas, 
em especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo 
crianças sejam o mais completas possível, 
evitando assim duplicações de trabalho. 
Qualquer evolução neste sentido deve ter 
em conta os direitos dos utilizadores finais 
e deve respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

programa "Para uma Internet mais segura" 
criou uma rede de linhas directas cujo 
objectivo consiste em recolher dados e 
assegurar a cobertura e o intercâmbio de 
informações relativas aos tipos mais 
preocupantes de conteúdos ilegais em 
linha.

Or. de

Alteração 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de 
acesso público. Por conseguinte, são 
necessárias medidas para suprimir esses 
conteúdos na fonte e deter os culpados da 
distribuição ou descarregamento de 

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças. Por 
conseguinte, são necessárias medidas para 
suprimir esses conteúdos na fonte e deter 
os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
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imagens de abuso de crianças. A UE, em 
especial através da cooperação crescente 
com países terceiros e organizações 
internacionais, deve procurar facilitar a 
supressão eficaz pelas autoridades de 
países terceiros dos sítios Web que contêm 
pornografia infantil e que estão situados no 
seu território. Contudo, e apesar desses 
esforços, a supressão na fonte de 
conteúdos com pornografia infantil é 
muito difícil na prática, especialmente se 
o material original não se encontra 
situado na UE, devendo igualmente ser 
criados mecanismos que bloqueiem o 
acesso, a partir do território da União, a 
páginas Internet que contenham ou 
divulguem pornografia infantil. Para esse 
efeito podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou apoiando e 
incentivando os fornecedores de serviços 
Internet a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada 
a cooperação entre autoridades públicas, 
em especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo 
crianças sejam o mais completas possível, 
evitando assim duplicações de trabalho. 
Qualquer evolução neste sentido deve ter 
em conta os direitos dos utilizadores finais 
e deve respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. O 
programa "Para uma Internet mais 
segura" criou uma rede de linhas directas 
cujo objectivo consiste em recolher dados 
e assegurar a cobertura e o intercâmbio 
de informações relativas aos tipos mais 

e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Para esse 
efeito, devem ser criados mecanismos para 
reforçar a cooperação internacional entre 
os Estados, as autoridades judiciárias e
policiais e os pontos de notificação de 
pornografia infantil, a fim de assegurar a 
rápida supressão desses sítios Web.
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preocupantes de conteúdos ilegais em 
linha.

Or. en

Alteração 78
Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e 
que estão situados no seu território. 
Contudo, e apesar desses esforços, a 
supressão na fonte de conteúdos com 
pornografia infantil é muito difícil na 
prática, especialmente se o material 
original não se encontra situado na UE, 
devendo igualmente ser criados 
mecanismos que bloqueiem o acesso, a 
partir do território da União, a páginas 
Internet que contenham ou divulguem 
pornografia infantil. Para esse efeito 
podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte o mais rapidamente possível, bem 
como para deter e reprimir os presumíveis 
autores da produção, distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e com a ajuda de acordos bilaterais ou 
multilaterais, deve procurar facilitar a 
supressão eficaz das páginas da Internet 
que contenham ou divulguem material 
relativo ao abuso de crianças e facilitar a 
perseguição penal pelas autoridades de 
países terceiros das pessoas que, no seu 
território, sejam responsáveis pela 
introdução de material relativo a abusos 
sexuais em sítios Web ou pela sua 
distribuição na Internet. Contudo, e apesar 
desses esforços, a supressão na fonte de 
conteúdos com pornografia infantil é muito 
difícil na prática, especialmente se o 
material original não se encontra situado na 
UE, os Estados-Membros podem aplicar 
medidas adicionais para restringir o 
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ordenem esse bloqueio ou apoiando e 
incentivando os fornecedores de serviços 
Internet a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada
a cooperação entre autoridades públicas, 
em especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas Internet que contenham 
ou divulguem material relativo a abusos 
sexuais de crianças. Para esse efeito 
podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem medidas adicionais, tais como o
bloqueio, ou apoiando e incentivando os 
fornecedores de serviços Internet a 
elaborarem, numa base voluntária, códigos 
de boa conduta e orientações para 
restringir o acesso a esse tipo de páginas
Internet. As medidas técnicas destinadas a 
bloquear ou restringir o acesso a páginas 
da Internet que contenham ou divulguem 
material relativo ao abuso de crianças 
devem ser submetidas a cooperação 
reforçada entre autoridades públicas, em 
especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Estas 
medidas devem respeitar os direitos dos 
utilizadores finais e os procedimentos 
legais e judiciais em vigor, bem como a 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. O 
programa "Para uma Internet mais segura" 
criou uma rede de linhas directas cujo 
objectivo consiste em recolher dados e 
assegurar a cobertura e o intercâmbio de 
informações relativas aos tipos mais 
preocupantes de conteúdos ilegais em 
linha.

Or. en

Justificação

Devem ser establecidos procedimentos rigorosos, mediante acordos internacionais, para 
garantir a adopção imediata de medidas para eliminar os conteúdos ilegais na fonte, velando 
pela preservação das provas necessárias para a investigação policial. Deve ser deixado à 
discrição dos Estados-Membros a aplicação de medidas adicionais, tais como o bloqueio, 
para restringir o acesso às páginas da Internet que contenham material relativo ao abuso 
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sexual de crianças.

Alteração 79
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de 
crianças, é um tipo específico de 
conteúdos que não podem ser 
considerados como a expressão de uma 
opinião. Para a combater, é necessário 
reduzir a circulação de material sobre 
abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de 
acesso público. Por conseguinte, são 
necessárias medidas para suprimir esses 
conteúdos na fonte e deter os culpados da 
distribuição ou descarregamento de 
imagens de abuso de crianças. A UE, em 
especial através da cooperação crescente 
com países terceiros e organizações 
internacionais, deve procurar facilitar a 
supressão eficaz pelas autoridades de 
países terceiros dos sítios Web que contêm 
pornografia infantil e que estão situados 
no seu território. Contudo, e apesar desses 
esforços, a supressão na fonte de 
conteúdos com pornografia infantil é 
muito difícil na prática, especialmente se 
o material original não se encontra 
situado na UE, devendo igualmente ser 
criados mecanismos que bloqueiem o 
acesso, a partir do território da União, a 
páginas Internet que contenham ou 
divulguem pornografia infantil. Para esse 
efeito podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou apoiando e 
incentivando os fornecedores de serviços 

(13) A representação de práticas sexuais 
com pessoas com menos de 18 anos de 
idade é um tipo de conteúdos cuja 
produção, posse, difusão, reprodução, 
venda ou compra não está salvaguarda 
por qualquer direito fundamental. O uso 
da expressão "representação de práticas 
sexuais" visa alargar o conceito de abuso 
de forma a abranger todas as práticas 
sexuais que envolvam pessaos com menos 
de 18 anos de idade, mesmo nos casos em 
que estas sejam forçadas a praticá-las 
sobre si próprios. Por conseguinte, são 
necessárias medidas para suprimir esses 
conteúdos na fonte o mais rapidamente 
possível e deter e submeter ao devido 
processo legal os culpados da distribuição 
ou descarregamento desses conteúdos. A 
UE, em especial através da cooperação 
crescente com países terceiros e 
organizações internacionais, e com base 
em acordos bilaterais ou multilaterais,
deve procurar facilitar a supressão eficaz 
pelas autoridades de países terceiros dos 
sítios Web que contêm representações de 
práticas sexuais com pessoas com menos 
de 18 anos de idade e que estão situados 
no seu território. A cooperação com a 
associação internacional dos serviços de 
assistência telefónica Internet (INHOPE) 
deve ser reforçada. A fim de evitar 
duplicações de trabalho, deve ser 
estabelecida e reforçada a cooperação entre 
autoridades públicas. Qualquer evolução 
neste sentido deve ter em conta os direitos 
dos utilizadores finais e deve respeitar os 
procedimentos legais e judiciais em vigor, 
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Internet a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada a 
cooperação entre autoridades públicas, em 
especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

bem como a Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem e a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. O 
programa "Para uma Internet mais segura" 
criou uma rede de linhas directas cujo 
objectivo consiste em recolher dados e 
assegurar a cobertura e o intercâmbio de 
informações relativas aos tipos mais 
preocupantes de conteúdos ilegais em 
linha.

Or. de

Alteração 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público, e garantir que é conferida 
prioridade à investigação e perseguição 
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fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Contudo, e 
apesar desses esforços, a supressão na 
fonte de conteúdos com pornografia 
infantil é muito difícil na prática, 
especialmente se o material original não 
se encontra situado na UE, devendo 
igualmente ser criados mecanismos que 
bloqueiem o acesso, a partir do território 
da União, a páginas Internet que 
contenham ou divulguem pornografia 
infantil. Para esse efeito podem ser 
utilizados diferentes mecanismos em 
função dos casos, incluindo permitir que 
as autoridades judiciárias ou policiais 
competentes ordenem esse bloqueio ou 
apoiando e incentivando os fornecedores 
de serviços Internet a elaborarem, numa 
base voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada 
a cooperação entre autoridades públicas, 
em especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo 
crianças sejam o mais completas possível, 
evitando assim duplicações de trabalho. 
Qualquer evolução neste sentido deve ter 
em conta os direitos dos utilizadores finais 
e deve respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 

penal destes crimes. Por conseguinte, são 
necessárias medidas para suprimir esses 
conteúdos na fonte e deter os culpados da 
distribuição ou descarregamento de 
imagens de abuso de crianças. A UE, em 
especial através da cooperação crescente 
com países terceiros e organizações 
internacionais, deve procurar facilitar a 
supressão e repressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Deve ser 
estabelecida e reforçada a cooperação entre 
autoridades públicas, em especial para 
evitar duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Unicamente em caso de 
dificuldades na cooperação com países 
terceiros no tocante à supressão e 
repressão de conteúdos, os 
Estados-Membros podem adoptar medidas 
jurídicas para restringir o acesso a 
páginas da Internet que contenham ou 
divulguem imagens de abusos sexuais de 
crianças. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.
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tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

Or. en

Alteração 81
Lena Ek

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Contudo, e 
apesar desses esforços, a supressão na 
fonte de conteúdos com pornografia 
infantil é muito difícil na prática, 
especialmente se o material original não 
se encontra situado na UE, devendo 
igualmente ser criados mecanismos que 
bloqueiem o acesso, a partir do território 
da União, a páginas Internet que 
contenham ou divulguem pornografia 
infantil. Para esse efeito podem ser 
utilizados diferentes mecanismos em 
função dos casos, incluindo permitir que 
as autoridades judiciárias ou policiais 
competentes ordenem esse bloqueio ou 
apoiando e incentivando os fornecedores 

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Com vista 
à supressão dos conteúdos relacionados 
com o abuso de crianças deve ser 
estabelecida e reforçada a cooperação entre 
autoridades públicas, em especial para 
garantir que as listas nacionais de sítios 
Web que contêm material pornográfico 
envolvendo crianças sejam o mais 
completas possível, evitando assim 
duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
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de serviços Internet a elaborarem, numa 
base voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada a 
cooperação entre autoridades públicas, em 
especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

Or. en

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

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
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fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Contudo, e 
apesar desses esforços, a supressão na 
fonte de conteúdos com pornografia 
infantil é muito difícil na prática, 
especialmente se o material original não 
se encontra situado na UE, devendo 
igualmente ser criados mecanismos que 
bloqueiem o acesso, a partir do território 
da União, a páginas Internet que 
contenham ou divulguem pornografia 
infantil. Para esse efeito podem ser 
utilizados diferentes mecanismos em 
função dos casos, incluindo permitir que 
as autoridades judiciárias ou policiais 
competentes ordenem esse bloqueio ou 
apoiando e incentivando os fornecedores 
de serviços Internet a elaborarem, numa 
base voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada a 
cooperação entre autoridades públicas, em 
especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa «Para uma Internet 
mais segura» criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 

fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Com vista 
à supressão dos conteúdos relacionados 
com o abuso de crianças deve ser 
estabelecida e reforçada a cooperação entre 
autoridades públicas, em especial para 
garantir que as listas nacionais de sítios 
Web que contêm material pornográfico 
envolvendo crianças sejam o mais 
completas possível, evitando assim 
duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.



PE456.647v02-00 36/162 AM\854749PT.doc

PT

tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

Or. en

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

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Contudo, e 
apesar desses esforços, a supressão na 
fonte de conteúdos com pornografia 
infantil é muito difícil na prática, 
especialmente se o material original não se 
encontra situado na UE, devendo
igualmente ser criados mecanismos que 
bloqueiem o acesso, a partir do território da 
União, a páginas Internet que contenham 
ou divulguem pornografia infantil. Para 
esse efeito podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou apoiando e 
incentivando os fornecedores de serviços 

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso 
sexual de crianças. A UE, em especial 
através da cooperação crescente com países 
terceiros e organizações internacionais, 
deve procurar facilitar a supressão eficaz 
pelas autoridades de países terceiros dos 
sítios Web que contêm pornografia infantil 
e que estão situados no seu território. 
Contudo e apesar desses esforços, a 
supressão na fonte de conteúdos com 
pornografia infantil é muitas vezes 
impossível, especialmente se o material 
original não se encontra situado na UE, 
quer pelo facto de o Estado onde se 
encontram os servidores ser reticente à 
cooperação, quer porque a obtenção da 
supressão do material por parte do Estado 
em questão é uma operação muito 
demorada. Por conseguinte, devem ser
igualmente criados mecanismos que 
bloqueiem o acesso, a partir do território da 
União, a páginas Internet que contenham 
ou divulguem pornografia infantil. Para 
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Internet a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada a 
cooperação entre autoridades públicas, em 
especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

esse efeito podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou adoptar medidas 
legislativas que apoiem e incentivem os 
fornecedores de serviços Internet a 
elaborar, numa base voluntária, códigos de 
boa conduta e orientações para bloquear o 
acesso a esse tipo de páginas Internet. 
Também com vista à supressão e ao 
bloqueio dos conteúdos relacionados com o 
abuso de crianças deve ser estabelecida e 
reforçada a cooperação entre autoridades 
públicas, em especial para garantir que as 
listas nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

Or. en

Alteração 84
Michèle Striffler

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
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necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Contudo, e 
apesar desses esforços, a supressão na 
fonte de conteúdos com pornografia 
infantil é muito difícil na prática, 
especialmente se o material original não se 
encontra situado na UE, devendo 
igualmente ser criados mecanismos que 
bloqueiem o acesso, a partir do território da 
União, a páginas Internet que contenham 
ou divulguem pornografia infantil. Para 
esse efeito podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou apoiando e 
incentivando os fornecedores de serviços 
Internet a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada a 
cooperação entre autoridades públicas, em 
especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 

necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Contudo, e 
apesar desses esforços, a supressão na 
fonte de conteúdos com pornografia 
infantil é muito difícil na prática, 
especialmente se o material original não se 
encontra situado na UE, devendo 
igualmente ser criados mecanismos que 
bloqueiem o acesso, a partir do território da 
União, a páginas Internet que contenham 
ou divulguem pornografia infantil. Para 
esse efeito podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou obrigando os 
fornecedores de serviços Internet, no 
intuito de reforçar as suas 
responsabilidades, a elaborarem códigos 
de boa conduta e orientações para bloquear 
o acesso a esse tipo de páginas Internet. 
Também com vista à supressão e ao 
bloqueio dos conteúdos relacionados com o 
abuso de crianças deve ser estabelecida e 
reforçada a cooperação entre autoridades 
públicas, em especial para garantir que as 
listas nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
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dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

Or. fr

Alteração 85
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Contudo, e 
apesar desses esforços, a supressão na 
fonte de conteúdos com pornografia 
infantil é muito difícil na prática, 
especialmente se o material original não se 
encontra situado na UE, devendo 
igualmente ser criados mecanismos que 
bloqueiem o acesso, a partir do território da 
União, a páginas Internet que contenham 

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Deverá ser 
suprimido todo o sítio Web que contenha 
imagens de abusos sexuais de crianças 
provenientes de um Estado-Membro da 
UE.  Contudo, e apesar desses esforços, a 
supressão na fonte de conteúdos com 
pornografia infantil é muito difícil na 
prática, especialmente se o material 
original não se encontra situado na UE, 
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ou divulguem pornografia infantil. Para 
esse efeito podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou apoiando e 
incentivando os fornecedores de serviços 
Internet a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada a 
cooperação entre autoridades públicas, em 
especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

devendo igualmente ser criados 
mecanismos que bloqueiem o acesso, a 
partir do território da União, a páginas 
Internet que contenham ou divulguem 
pornografia infantil. Para esse efeito 
podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou apoiando e 
incentivando os fornecedores de serviços 
Internet a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada a 
cooperação entre autoridades públicas, em 
especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa "Para uma Internet 
mais segura" criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

Or. en

Alteração 86
Sophia in 't Veld

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(13-A) Todos os dados pessoais 
eventualmente tratados no âmbito da 
aplicação da presente directiva devem ser 
protegidos em conformidade com todas as 
disposições da UE relativas à protecção 
dos dados pessoais e da vida privada.

Or. en

Alteração 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Todos os dados eventualmente 
tratados em aplicação da presente 
directiva devem ser protegidos em 
conformidade com a Decisão-Quadro do 
Conselho 2008/977/JAI, de 27 de 
Novembro de 2008, relativa à protecção 
dos dados pessoais tratados no âmbito da 
cooperação policial e judiciária em 
matéria penal1, e a Directiva 2002/58/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de Julho de 2002, relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à 
protecção da privacidade no sector das 
comunicações electrónicas2, e de acordo 
com os princípios consagrados na 
Convenção do Conselho da Europa, de 28 
de Janeiro de 1981, relativa à protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento automatizado dos dados 
pessoais, que foi ratificada por todos os 
Estados-Membros.
_____________

1 JO L 350 de 30.12.2008, p. 60.

2 JO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

Or. en
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Alteração 88
Lena Ek

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A Comissão deverá investigar os 
riscos e posssíveis inconvenientes 
decorrentes do bloqueio de sítios Web. 
Esta investigação deverá avaliar o risco 
de erosão dos direitos democráticos dos 
cidadãos europeos e ter em conta o facto 
de as sociedades totalitárias recorrerem 
ao bloqueio de sítios Web para restringir a 
liberdade de expressão.

Or. en

Alteração 89
Sophia in 't Veld

Proposta de directiva
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
designadamente a dignidade humana, a 
proibição da tortura e de tratos ou penas 
desumanos ou degradantes, os direitos da 
criança, o direito à liberdade e segurança, a 
liberdade de expressão e de informação, a 
protecção dos dados pessoais, o direito à 
acção e a um tribunal imparcial e os 
princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas. 
Em especial, a presente directiva procura 
assegurar o pleno respeito por esses 
direitos e deve ser aplicada em 
conformidade.

(15) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
designadamente a dignidade humana, a 
proibição da tortura e de tratos ou penas 
desumanos ou degradantes, os direitos da 
criança, o direito à liberdade e segurança, a 
liberdade de expressão e de informação, a 
protecção da vida privada e dos dados 
pessoais, o direito à acção e a um tribunal 
imparcial e os princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas. 
Em especial, a presente directiva procura 
assegurar o pleno respeito por esses 
direitos e deve ser aplicada em 
conformidade.

Or. en
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Alteração 90
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva tem por objectivo 
estabelecer regras mínimas relativas à 
definição dos crimes e sanções no domínio 
da exploração sexual de crianças. Tem 
igualmente por objectivo introduzir 
disposições comuns para reforçar a 
prevenção destes crimes e a protecção das 
suas vítimas.

A presente directiva tem por objectivo 
estabelecer regras mínimas relativas à 
definição dos crimes e sanções no domínio 
do abuso sexual e da exploração sexual de 
crianças, bem como da exibição de 
material relativo ao abuso sexual de 
crianças. Tem igualmente por objectivo 
introduzir disposições comuns para 
reforçar a prevenção destes crimes e a 
protecção das suas vítimas.

Or. en

Alteração 91
Antigoni Papadopoulou

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) "Criança", qualquer pessoa com menos 
de 18 anos de idade;

a) "Criança", qualquer menor/pessoa que 
não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo o direito nacional;

Or. en

Alteração 92
Jean Lambert em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

b) "Pornografia infantil", b) "Material relativo ao abuso sexual de 
crianças",

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A 
sua aprovação exige a realização de 
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adaptações pertinentes em todo o texto.)

Or. en

Alteração 93
Ernst Strasser

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

b) "Pornografia infantil", (b) "Pornografia infantil" ou "material 
relativo ao abuso sexual de crianças":

Or. en

Alteração 94
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

b) "Pornografia infantil", b) "Material relativo ao abuso sexual de 
crianças",

Or. en

Justificação

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.

Alteração 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

b) "Pornografia infantil", b) "Pornografia infantil" ou "material 
relativo ao abuso sexual de crianças",

Or. en

Alteração 96
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii) 

Texto da Comissão Alteração

(iii) qualquer material que represente 
visualmente uma pessoa que aparente ser 
uma criança envolvida num 
comportamento sexualmente explícito, 
real ou simulado, ou qualquer 
representação dos órgãos sexuais de uma 
pessoa que aparente ser uma criança, 
para fins predominantemente sexuais; ou

Suprimido

Or. de

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

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii) 

Texto da Comissão Alteração

(iii) qualquer material que represente 
visualmente uma pessoa que aparente ser
uma criança envolvida num 
comportamento sexualmente explícito, real 
ou simulado, ou qualquer representação
dos órgãos sexuais de uma pessoa que 
aparente ser uma criança, para fins 
predominantemente sexuais; ou

(iii) qualquer material que mostre uma 
criança ou uma imagem virtual de uma 
criança envolvida num comportamento 
sexualmente explícito, real ou simulado, ou 
que mostre os órgãos sexuais de uma 
criança ou a sua imagem virtual, para fins 
predominantemente sexuais; ou

Or. fr
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Alteração 98
Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv) 

Texto da Comissão Alteração

(iv) imagens realistas de uma criança 
envolvida num comportamento 
sexualmente explícito ou imagens realistas 
dos órgãos sexuais de uma criança, 
independentemente da existência real 
dessa criança, para fins 
predominantemente sexuais;

(iv) imagens realistas de uma criança 
envolvida num comportamento 
sexualmente explícito ou imagens realistas 
dos órgãos sexuais de uma criança para 
fins predominantemente sexuais;

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv) 

Texto da Comissão Alteração

(iv) imagens realistas de uma criança 
envolvida num comportamento 
sexualmente explícito ou imagens realistas 
dos órgãos sexuais de uma criança, 
independentemente da existência real 
dessa criança, para fins 
predominantemente sexuais;

(iv) imagens realistas de uma criança 
envolvida num comportamento 
sexualmente explícito ou imagens realistas 
dos órgãos sexuais de uma criança ou da 
sua representação virtual, para fins 
predominantemente sexuais;

Or. fr

Alteração 100
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv) 

Texto da Comissão Alteração

(iv) imagens realistas de uma criança 
envolvida num comportamento 
sexualmente explícito ou imagens realistas 
dos órgãos sexuais de uma criança, 

(iv) imagens realistas de uma criança 
envolvida ou representada como 
envolvida num comportamento 
sexualmente explícito ou imagens realistas 
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independentemente da existência real dessa 
criança, para fins predominantemente 
sexuais;

dos órgãos sexuais de uma criança, 
independentemente da existência real dessa 
criança, para fins predominantemente 
sexuais;

Or. en

Alteração 101
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) a pornografia infantil constitui 
uma forma de abuso sexual de crianças;

Or. en

Alteração 102
Jean Lambert em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) "Exploração sexual de crianças no 
contexto de viagens e de turismo", a 
exploração sexual de crianças por uma 
pessoa ou pessoas que se deslocam do seu 
ambiente habitual para um destino onde 
têm contactos sexuais com crianças;

Or. en

Justificação

Definição de turista da OMT (Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas), 1997.
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Alteração 103
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(e-A) "Exploração sexual de crianças no 
contexto de viagens e de turismo", a 
exploração sexual de crianças por uma 
pessoa ou pessoas que se deslocam do seu 
ambiente habitual para um destino onde 
têm contactos sexuais com crianças;

Or. en

Justificação

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.

Alteração 104
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(e-A) "Exploração sexual de crianças no 
contexto de viagens e de turismo", a 
exploração sexual de crianças por uma 
pessoa ou pessoas que se deslocam do seu 
ambiente habitual para um destino onde 
têm contactos sexuais com crianças;

Or. en
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Justificação

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.

Alteração 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os comportamentos intencionais 
referidos nos n.ºs 2 a 5.

1. Dado que os sistemas penais formam 
parte integrante da ordem jurídica de 
cada Estado-Membro, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as formas de
comportamento intencional a seguir 
descritas sejam definidas juridicamente 
como crimes e objecto de penas 
graduadas em conformidade com o 
sistema de penalização, segundo a 
gravidade do acto.

Or. de

Alteração 106
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Induzir, para fins sexuais, uma criança 
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional a assistir a actos de 

2. Induzir, para fins sexuais, uma pessoa
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional a assistir a actos de 
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abuso sexual ou a actos sexuais, mesmo 
que neles não participe, é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
a dois anos;

abuso sexual ou a actos sexuais, mesmo 
que neles não participe, constitui um 
comportamento tal como referido no n.º 1.

Or. de

Alteração 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Induzir, para fins sexuais, uma criança 
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional a assistir a actos de 
abuso sexual ou a actos sexuais, mesmo 
que neles não participe, é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos;

2. Induzir uma criança que não tenha 
atingido a maioridade sexual segundo a lei 
nacional a assistir a actos de abuso sexual 
ou a actos sexuais, mesmo que neles não 
participe, é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a três anos;

Or. en

Alteração 108
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Induzir, para fins sexuais, uma criança 
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional a assistir a actos de 
abuso sexual ou a actos sexuais, mesmo 
que neles não participe, é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos;

2. Induzir, para fins sexuais, uma criança 
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional a assistir a actos de 
abuso sexual ou a actos sexuais, mesmo 
que neles não participe, é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos e com a proibição de exercer 
profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças.

Or. it
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Alteração 109
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Praticar actos sexuais com uma criança 
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a 
cinco anos.

3. Praticar actos sexuais com uma pessoa
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional constitui um 
comportamento tal como referido no n.º 1.

Or. de

Alteração 110
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Praticar actos sexuais com uma criança 
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a cinco 
anos.

3. Praticar actos sexuais com uma criança 
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a cinco 
anos e com a proibição de exercer 
profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças.

Or. it

Alteração 111
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Praticar actos sexuais com uma criança, 
recorrendo:

4. Praticar actos sexuais com uma pessoa 
com menos de 18 anos de idade, 
recorrendo:

(i) ao abuso de uma posição manifesta de 
tutela, autoridade ou influência sobre a 
criança é punível com uma pena máxima 

(i) ao abuso de uma posição manifesta de 
tutela, autoridade ou influência sobre esta 
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de prisão não inferior a oito anos; ou pessoa; ou
(ii) ao abuso de uma situação 
particularmente vulnerável da criança, 
nomeadamente em caso de deficiência 
mental ou física ou de uma situação de 
dependência, é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a oito 
anos; ou

(ii) ao abuso de uma situação 
particularmente vulnerável desta pessoa, 
nomeadamente em caso de deficiência 
mental ou física ou de uma situação de 
dependência; ou

(iii) ao uso de coacção, força ou ameaça é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dez anos.

(iii) ao uso de coacção, força ou ameaça.

constitui um comportamento tal como 
referido no n.º 1.

Or. de

Alteração 112
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 – alínea iii) 

Texto da Comissão Alteração

(iii) ao uso de coacção, força ou ameaça é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dez anos.

(iii) ao uso de coacção, força ou ameaça é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dez anos e com a proibição 
de exercer profissões que impliquem 
qualquer tipo de contacto com crianças.

Or. it

Alteração 113
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Forçar uma criança a praticar actos 
sexuais com um terceiro é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
a dez anos.

5. Forçar uma pessoa com menos de 18 
anos de idade a praticar actos sexuais com 
um terceiro constitui um comportamento 
tal como referido no n.º 1.

Or. de
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Alteração 114
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Forçar uma criança a praticar actos 
sexuais com um terceiro é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dez anos.

5. Forçar uma criança a praticar actos 
sexuais com um terceiro é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dez anos e com a proibição de exercer 
profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças.

Or. it

Alteração 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Forçar uma criança a praticar actos 
sexuais com um terceiro é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dez anos.

5. Forçar ou coagir uma criança a praticar 
actos sexuais com um terceiro, ou ameaçar 
uma criança para tais fins, é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dez anos.

Or. en

Alteração 116
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os comportamentos intencionais
referidos nos n.ºs 2 a 11.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os comportamentos referidos nos 
n.ºs 2 a 11.

Or. en
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Alteração 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os comportamentos intencionais
referidos nos n.ºs 2 a 11.

1. Dado que os sistemas penais formam 
parte integrante da ordem jurídica de 
cada Estado-Membro, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as formas de
comportamento intencional a seguir 
descritas sejam definidas juridicamente 
como crimes e objecto de penas 
graduadas em conformidade com o 
sistema de penalização, segundo a 
gravidade do acto.

Or. de

Alteração 118
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os comportamentos intencionais
referidos nos n.ºs 2 a 11.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis as acções que tenham por 
objectivo manipular uma criança para os 
crimes referidos nos n.ºs 2 a 11.

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos ou recrutar ou 
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uma pena máxima de prisão não inferior a 
dois anos.

explorar uma criança para esses fins, 
como fonte de rendimento ou de qualquer 
outra forma, é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a cinco 
anos, se a criança não tiver atingido a 
maioridade sexual, e não inferior a dois 
anos, se a criança tiver atingido essa 
maioridade.

Or. en

Alteração 120
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
a dois anos.

2. Induzir uma pessoa com menos de 18 
anos de idade a participar em espectáculos 
pornográficos constitui um 
comportamento tal como referido no n.º 1.

Or. de

Alteração 121
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dois anos.

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é abusar de 
uma criança, sendo, por conseguinte, 
punível com uma pena de prisão, nos 
termos definidos pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 122
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dois anos.

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dois anos e com a proibição de exercer 
profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças.

Or. it

Justificação

Cumpre aplicar à exploração do abuso de crianças penas mais pesadas, devendo ser 
igualmente prevista a proibição de exercer profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças. 

Alteração 123
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dois anos.

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dois anos e uma multa apropriada.

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em espectáculos 
pornográficos é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a dois 
anos.

Suprimido
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Or. en

Alteração 125
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em espectáculos 
pornográficos é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a dois 
anos.

3. Explorar uma pessoa com menos de 18 
anos de idade, como fonte de rendimento 
ou de qualquer outra forma, que participe 
em espectáculos pornográficos constitui 
um comportamento tal como referido pelo 
n.º 1.

Or. de

Alteração 126
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em espectáculos 
pornográficos é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a dois 
anos.

3. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em espectáculos 
pornográficos é abusar de uma criança, 
sendo, por conseguinte, punível com uma 
pena de prisão nos termos definidos pelo 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 127
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 

3. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
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que participe em espectáculos 
pornográficos é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a dois anos.

que participe em espectáculos 
pornográficos é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a dois anos e 
com a proibição de exercer profissões que 
impliquem qualquer tipo de contacto com 
crianças.

Or. it

Justificação

Cumpre aplicar à exploração do abuso de crianças penas mais pesadas, devendo ser 
igualmente prevista a proibição de exercer profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças. 

Alteração 128
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em espectáculos 
pornográficos é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a dois anos.

3. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em espectáculos 
pornográficos é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a dois anos e 
uma multa apropriada.

Or. en

Alteração 129
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Assistir com conhecimento de causa a 
espectáculos pornográficos em que 
participem crianças é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos.

4. Assistir a espectáculos pornográficos em 
que participem crianças é uma forma de 
abuso de crianças, sendo, por 
conseguinte, punível com uma pena de 
prisão nos termos definidos pelo Estado-
Membro.
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Or. en

Alteração 130
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Assistir com conhecimento de causa a 
espectáculos pornográficos em que 
participem crianças é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos.

4. Assistir com conhecimento de causa a 
espectáculos pornográficos em que 
participem pessoas com menos de 18 anos 
de idade constitui um comportamento tal 
como referido no n.º 1.

Or. de

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

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Assistir com conhecimento de causa a 
espectáculos pornográficos em que 
participem crianças é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos.

4. Assistir com conhecimento de causa a 
espectáculos pornográficos em que 
participe uma criança é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos, se a criança não tiver atingido a 
maioridade sexual, e não inferior a um 
ano, se a criança tiver atingido essa 
maioridade.

Or. en

Alteração 132
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Assistir com conhecimento de causa a 
espectáculos pornográficos em que 
participem crianças é punível com uma 

4. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
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pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos.

dois anos e com a proibição de exercer 
profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças.

Or. it

Justificação

Cumpre aplicar à exploração do abuso de crianças penas mais pesadas, devendo ser 
igualmente prevista a proibição de exercer profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças. 

Alteração 133
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Assistir com conhecimento de causa a 
espectáculos pornográficos em que 
participem crianças é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos.

4. Assistir com conhecimento de causa a 
espectáculos pornográficos em que 
participem crianças é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos e uma multa apropriada.

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Recrutar uma criança para participar 
em espectáculos pornográficos é punível 
com uma pena máxima de prisão não 
inferior cinco anos.

Suprimido

Or. en

Alteração 135
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Recrutar uma criança para participar em
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
cinco anos.

5. Recrutar uma criança para participar em 
espectáculos pornográficos é uma forma 
de abuso de crianças, sendo, por 
conseguinte, punível com uma pena de 
prisão, nos termos definidos pelo Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 136
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Recrutar uma criança para participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
cinco anos.

5. Recrutar uma pessoa com menos de 18 
anos de idade para participar em 
espectáculos pornográficos constitui um 
comportamento tal como referido no n.º 1.

Or. de

Alteração 137
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Recrutar uma criança para participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
cinco anos.

5. Recrutar uma criança para participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
cinco anos e com a proibição de exercer 
profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças.

Or. it
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Alteração 138
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Recrutar uma criança para participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
cinco anos.

5. Recrutar uma criança para participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
cinco anos e uma multa apropriada.

Or. en

Alteração 139
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a 
cinco anos.

6. Qualquer indivíduo que leve uma 
pessoa com menos de 18 anos de idade a 
envolver-se em actividades sexuais ou que 
explore esse envolvimento quando haja 
oferta ou promessa de dinheiro ou outras 
formas de remuneração ou contrapartida, 
quer esse pagamento, promessa ou 
contrapartida sejam feitos ao menor de 18 
anos ou a terceiros, será culpado de 
comportamento intencional na acepção 
do n.º 1.

Or. de

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

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a cinco 

6. Induzir ou recrutar uma criança para
participar em prostituição infantil ou 
explorar uma criança para tais fins é 
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anos. punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a oito anos, se a criança não 
tiver atingido a maioridade sexual, e não 
inferior a cinco anos, se a criança tiver 
atingido essa maioridade.

Or. en

Alteração 141
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a 
cinco anos.

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é abusar de uma 
criança, sendo, por conseguinte, punível 
com uma pena de prisão nos termos 
definidos pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 142
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a cinco 
anos.

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a cinco 
anos e a proibição de exercer profissões 
que impliquem qualquer tipo de contacto 
com crianças.

Or. it

Justificação

Cumpre aplicar à exploração do abuso de crianças penas mais pesadas, devendo ser 
igualmente prevista a proibição de exercer profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças. 
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Alteração 143
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a cinco 
anos.

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a cinco 
anos e uma multa apropriada.

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em prostituição infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

Suprimido

Or. en

Alteração 145
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em prostituição infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

Suprimido

Or. de
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Alteração 146
Timothy Kirkhope, em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em prostituição infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

7. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é abusar de uma 
criança, sendo, por conseguinte, punível 
com uma pena de prisão nos termos 
definidos pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 147
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em prostituição infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

7. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em prostituição infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos e a proibição de 
exercer profissões que impliquem 
qualquer tipo de contacto com crianças.

Or. it

Justificação

Cumpre aplicar à exploração do abuso de crianças penas mais pesadas, devendo ser 
igualmente prevista a proibição de exercer profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças. 

Alteração 148
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7 
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Texto da Comissão Alteração

7. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em prostituição infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

7. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em prostituição infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos e uma multa 
apropriada.

Or. en

Alteração 149
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 8 

Texto da Comissão Alteração

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

8. Qualquer indivíduo que se envolva em
actos sexuais com uma pessoa com menos 
de 18 anos de idade e que, em troca, 
ofereça ou prometa dinheiro ou outras 
formas de remuneração ou contrapartida, 
quer esse pagamento, promessa ou 
contrapartida sejam feitos ao menor de 18
anos ou a terceiros, é culpado de 
comportamento intencional na acepção 
do n.º 1.

Or. de

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

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 8 

Texto da Comissão Alteração

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos, se a criança não 
tiver atingido a maioridade sexual, e não 
inferior a dois anos, se a criança tiver 
atingido essa maioridade.



AM\854749PT.doc 67/162 PE456.647v02-00

PT

Or. en

Alteração 151
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 8 

Texto da Comissão Alteração

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos e uma multa 
apropriada.

Or. en

Alteração 152
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 8 

Texto da Comissão Alteração

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos e a proibição de 
exercer profissões que impliquem 
qualquer tipo de contacto com crianças.

Or. it

Justificação

Cumpre aplicar à exploração do abuso de crianças penas mais pesadas, devendo ser 
igualmente prevista a proibição de exercer profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças. 

Alteração 153
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 8 
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Texto da Comissão Alteração

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

8. Praticar actos sexuais ou aceder à 
prática de actos dessa natureza com uma 
criança, independentemente da prática, ou 
não, do acto sexual, com recurso à 
prostituição infantil, é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a seis 
anos.

Or. en

Alteração 154
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 8 

Texto da Comissão Alteração

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
abusar de uma criança, sendo, por 
conseguinte, punível com uma pena de 
prisão nos termos definidos pelo 
Estado-Membro.

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 9 

Texto da Comissão Alteração

9. Forçar uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
oito anos.

9. Forçar ou coagir uma criança a 
participar em espectáculos pornográficos, 
ou ameaçar uma criança para tais fins, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a oito anos, se a criança não 
tiver atingido a maioridade sexual, e não 
inferior a cinco anos, se a criança tiver 
atingido essa maioridade.

Or. en
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Alteração 156
Timothy Kirkhope, em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 9 

Texto da Comissão Alteração

9. Forçar uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
oito anos.

9. Forçar uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é abusar de 
uma criança, sendo, por conseguinte, 
punível com uma pena de prisão nos 
termos definidos pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 157
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 9 

Texto da Comissão Alteração

9. Forçar uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
a oito anos.

9. Forçar uma pessoa com menos de 18 
anos de idade a participar em espectáculos 
pornográficos constitui um acto visado 
pelo n.° 1.

Or. de

Alteração 158
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 9 

Texto da Comissão Alteração

9. Forçar uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
oito anos.

9. Forçar uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
oito anos e uma multa apropriada.

Or. en
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Alteração 159
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 9 

Texto da Comissão Alteração

9. Forçar uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
oito anos.

9. Forçar uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
oito anos e a proibição de exercer 
profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças.

Or. it

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

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 10 

Texto da Comissão Alteração

10. Recrutar uma criança para participar 
em prostituição infantil é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
a oito anos.

Suprimido

Or. en

Alteração 161
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 10 

Texto da Comissão Alteração

10. Recrutar uma criança para participar 
em prostituição infantil é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
a oito anos.

10. Qualquer indivíduo que recrute ou 
force uma pessoa com menos de 18 anos 
de idade a envolver-se em actividades 
sexuais quando haja oferta ou promessa 
de dinheiro ou outras formas de 
remuneração ou contrapartida, quer esse 
pagamento, promessa ou contrapartida 
sejam feitos ao menor de 18 anos ou a 
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terceiros, é culpado de comportamento 
intencional na acepção do n.º 1.

Or. de

Alteração 162
Timothy Kirkhope, em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 10 

Texto da Comissão Alteração

10. Recrutar uma criança para participar 
em prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a oito 
anos.

10. Recrutar uma criança para participar 
em prostituição infantil é abusar de uma 
criança, sendo, por conseguinte, punível 
com uma pena de prisão nos termos 
definidos pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 163
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 10 

Texto da Comissão Alteração

10. Recrutar uma criança para participar 
em prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a oito 
anos.

10. Recrutar uma criança para participar 
em prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a oito 
anos e a proibição de exercer profissões 
que impliquem qualquer tipo de contacto 
com crianças.

Or. it

Alteração 164
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 10 

Texto da Comissão Alteração

10. Recrutar uma criança para participar 10. Recrutar uma criança para participar 
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em prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a oito 
anos.

em prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a oito 
anos e uma multa apropriada.

Or. en

Alteração 165
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 11 

Texto da Comissão Alteração

11. Forçar uma criança à prostituição 
infantil é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dez anos.

Suprimido

Or. de

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

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 11 

Texto da Comissão Alteração

11. Forçar uma criança à prostituição 
infantil é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dez anos.

11. Forçar ou coagir uma criança a 
participar em prostituição infantil, ou 
ameaçar uma criança para tais fins, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dez anos, se a criança não 
tiver atingido a maioridade sexual, e não 
inferior a cinco anos, se a criança tiver 
atingido essa maioridade.

Or. en

Alteração 167
Timothy Kirkhope, em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 11 
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Texto da Comissão Alteração

11. Forçar uma criança à prostituição 
infantil é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dez anos.

11. Forçar uma criança à prostituição 
infantil é abusar de uma criança, sendo, 
por conseguinte, punível com uma pena de 
prisão nos termos definidos pelo 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 168
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 11 

Texto da Comissão Alteração

11. Forçar uma criança à prostituição 
infantil é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dez anos.

11. Forçar uma criança à prostituição 
infantil é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dez anos e a 
proibição de exercer profissões que 
impliquem qualquer tipo de contacto com 
crianças.

Or. it

Alteração 169
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 11 

Texto da Comissão Alteração

11. Forçar uma criança à prostituição 
infantil é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dez anos.

11. Forçar uma criança à prostituição 
infantil é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dez anos e uma 
multa apropriada.

Or. en

Alteração 170
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 5 – Título 
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Texto da Comissão Alteração

Crimes relativos à pornografia infantil Crimes relativos à representação de actos 
sexuais que envolvem menores de 18 anos

Or. de

Alteração 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os comportamentos intencionais 
referidos nos n.os 2 a 6.

1. Dado que os sistemas penais constituem 
parte integrante da ordem jurídica de 
cada Estado-Membro, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as formas de
comportamento intencional a seguir 
descritas sejam definidas juridicamente 
como crimes e objecto de penas 
graduadas em conformidade com o 
sistema de sanções penais, segundo a 
gravidade do acto.

Or. de

Alteração 172
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A aquisição ou posse de pornografia 
infantil é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a um ano.

2. A aquisição ou posse de material que 
contém uma representação de práticas 
sexuais com menores de 18 anos constitui 
um acto visado pelo n.° 1.

Or. de

Alteração 173
Timothy Kirkhope, em nome do Grupo ECR
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Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A aquisição ou posse de pornografia 
infantil é punível com uma pena máxima
de prisão não inferior a um ano.

2. A aquisição ou posse de pornografia 
infantil é punível com uma pena de prisão 
nos termos definidos pelo Estado 
Membro.

Or. en

Alteração 174
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A aquisição ou posse de pornografia 
infantil é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a um ano.

2. A aquisição ou posse de pornografia 
infantil é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a um ano e uma 
multa apropriada.

Or. en

Alteração 175
Sophia in 't Veld

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A obtenção de acesso a pornografia 
infantil, com conhecimento de causa e por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação, é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a um ano.

3. A obtenção de acesso a pornografia 
infantil, com conhecimento de causa, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a um ano.

Or. en

Alteração 176
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

3. A obtenção de acesso a pornografia 
infantil, com conhecimento de causa e por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação, é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a um ano.

3. A obtenção de acesso a representações 
de práticas sexuais com menores de 18 
anos, com conhecimento de causa e por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação, constitui um acto visado 
pelo n.° 1.

Or. de

Alteração 177
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A obtenção de acesso a pornografia 
infantil, com conhecimento de causa e por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação, é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a um ano.

3. A obtenção de acesso a pornografia 
infantil, com conhecimento de causa e por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação, é punível com uma pena de 
prisão não inferior a um ano nos termos 
definidos pelo Estado Membro.

Or. en

Alteração 178
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A obtenção de acesso a pornografia 
infantil, com conhecimento de causa e por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação, é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a um ano.

3. A obtenção de acesso a pornografia 
infantil, com conhecimento de causa, por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação, é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a um ano e 
uma multa apropriada.

Or. en
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Alteração 179
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A obtenção de acesso a pornografia 
infantil, com conhecimento de causa e por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação, é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a um ano.

3. A obtenção de acesso a pornografia 
infantil, com conhecimento de causa e por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação, é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a um ano.
Qualquer acto de consumo deliberado de 
pornografia infantil é considerado ilegal, 
independentemente de o material 
visionado ter sido guardado, ou não, no 
computador do infractor. Se o infractor 
visionar deliberadamente pornografia 
infantil, independentemente de as 
imagens terem sido, ou não, guardadas no 
seu computador, será culpado da 
vitimização repetida da criança 
representada no material. Além disso, 
subsiste o risco de um eventual aumento 
do interesse do infractor por crianças.

Or. lt

Alteração 180
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A distribuição, difusão ou transmissão 
de pornografia infantil é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
a dois anos.

4. A distribuição, difusão ou transmissão 
de representações de práticas sexuais com 
pessoas com menos de 18 anos de idade 
constitui um comportamento visado pelo 
n.° 1.

Or. de

Alteração 181
Timothy Kirkhope, em nome do Grupo ECR
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Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A distribuição, difusão ou transmissão 
de pornografia infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos.

4. A distribuição, difusão ou transmissão 
de pornografia infantil é punível com uma 
pena de prisão nos termos definidos pelo 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 182
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A distribuição, difusão ou transmissão 
de pornografia infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos.

4. A distribuição, difusão ou transmissão 
de pornografia infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos e uma multa apropriada.

Or. en

Alteração 183
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A oferta, fornecimento ou 
disponibilização de pornografia infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dois anos.

5. A oferta, fornecimento ou 
disponibilização de representações de 
práticas sexuais com pessoas com menos 
de 18 anos de idade constitui um acto 
visado pelo n.° 1.

Or. de

Alteração 184
Timothy Kirkhope, em nome do Grupo ECR
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Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A oferta, fornecimento ou 
disponibilização de pornografia infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dois anos.

5. A oferta, fornecimento ou 
disponibilização de pornografia infantil é 
punível com uma pena de prisão nos 
termos definidos pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 185
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A oferta, fornecimento ou 
disponibilização de pornografia infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dois anos.

5. A oferta, fornecimento ou 
disponibilização de pornografia infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dois anos e uma multa 
apropriada.

Or. en

Alteração 186
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. A produção de pornografia infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

6. A produção de representações de 
práticas sexuais com pessoas com menos 
de 18 anos de idade constitui um acto 
visado pelo n.° 1.

Or. de

Alteração 187
Timothy Kirkhope, em nome do Grupo ECR
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Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. A produção de pornografia infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

6. A produção de pornografia infantil é 
punível com uma pena de prisão nos 
termos definidos pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 188
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. A produção de pornografia infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

6. A produção de pornografia infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos e uma multa 
apropriada.

Or. en

Alteração 189
Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-A. Cabe aos Estados-Membros decidir 
se o presente artigo se aplica aos casos de 
pornografia infantil, referidos no artigo 
2.º, alínea b), subalínea iii), se a pessoa 
que aparenta ser uma criança tem, de 
facto, 18 anos de idade ou mais no 
momento da representação.

Or. en
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Alteração 190
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6 Suprimido
Aliciamento de crianças para fins sexuais
Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os seguintes comportamentos 
intencionais:
A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação 
e comunicação, para se encontrar com 
uma criança que ainda não tenha 
atingido a maioridade sexual segundo a 
lei nacional, com o intuito de cometer 
qualquer um dos crimes referidos no 
artigo 3.º, n.° 3, e no artigo 5.º, n.° 6, se 
essa proposta for seguida de actos 
materiais conducentes ao encontro, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dois anos.

Or. de

Alteração 191
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 6 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os seguintes comportamentos 
intencionais:

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os seguintes comportamentos 
intencionais e que o crime seja objecto de 
pena graduada em conformidade com o 
sistema de sanções penais de cada 
Estado-Membro, segundo a gravidade do 
acto:

Or. de
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Alteração 192
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Artigo 6 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os seguintes comportamentos 
intencionais:

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis as acções que tenham por 
objectivo manipular uma criança para os 
seguintes comportamentos

Or. en

Alteração 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação 
e comunicação, para se encontrar com 
uma criança que ainda não tenha atingido 
a maioridade sexual segundo a lei nacional, 
com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no 
artigo 5.º, n.° 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dois anos.

Influenciar uma criança, na qualidade de 
adulto, através de material escrito ou oral, 
mostrando material pornográfico a uma 
criança que ainda não tenha atingido a 
maioridade sexual segundo a lei nacional, 
com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, no 
artigo 4.º, n.º 2 e no artigo 5.º, n.° 6, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dois anos.

Or. en

Alteração 194
Birgit Sippel

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação 

O facto de um adulto atrair uma criança 
que ainda não tenha atingido a maioridade 
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e comunicação, para se encontrar com
uma criança que ainda não tenha atingido a 
maioridade sexual segundo a lei nacional, 
com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no 
artigo 5.º, n.° 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dois anos.

sexual segundo a lei nacional, incluindo 
por intermédio das tecnologias da 
informação e comunicação, com o intuito 
de cometer qualquer um dos crimes 
referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no artigo 5.º, 
n.° 6, é punível com uma pena máxima de 
prisão não inferior a dois anos.

Or. en

Alteração 195
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação e 
comunicação, para se encontrar com uma 
criança que ainda não tenha atingido a 
maioridade sexual segundo a lei nacional, 
com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no 
artigo 5.º, n.° 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dois anos.

Uma proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação e 
comunicação, para se encontrar com uma 
pessoa que ainda não tenha atingido a 
maioridade sexual segundo a lei nacional, 
com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no 
artigo 5.º, n.° 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dois anos.

Or. de

Alteração 196
Jean Lambert, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação 
e comunicação, para se encontrar com uma 
criança que ainda não tenha atingido a 
maioridade sexual segundo a lei nacional, 

A proposta de um adulto, feita por 
qualquer meio, incluindo as tecnologias 
de informação e comunicação para se 
encontrar com uma criança ou de qualquer 
modo a aliciar, com o intuito de cometer 
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com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no 
artigo 5.º, n.° 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dois anos.

qualquer um dos crimes referidos no artigo 
3.º, n.º 3, e no artigo 5.º, n.º 6, se essa 
proposta for seguida de actos materiais 
conducentes ao encontro ou contacto, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dois anos.

Or. en

Alteração 197
Sophia in 't Veld

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação 
e comunicação, para se encontrar com uma 
criança que ainda não tenha atingido a 
maioridade sexual segundo a lei nacional, 
com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no
artigo 5.º, n.° 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dois anos.

A proposta de um adulto para se encontrar 
com uma criança que ainda não tenha 
atingido a maioridade sexual segundo a lei 
nacional, com o intuito de cometer 
qualquer um dos crimes referidos no artigo 
3.º, n.° 3, e no artigo 5.º, n.° 6, se essa 
proposta for seguida de actos materiais 
conducentes ao encontro, é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dois anos.

Or. en

Alteração 198
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação 
e comunicação, para se encontrar com uma 
criança que ainda não tenha atingido a 
maioridade sexual segundo a lei nacional, 
com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no 
artigo 5.º, n.° 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 

A proposta de um adulto para se encontrar 
com uma criança que ainda não tenha 
atingido a maioridade sexual segundo a lei 
nacional, com o intuito de cometer 
qualquer um dos crimes referidos no artigo 
3.º, n.° 3, e no artigo 5.º, n.° 6, se essa 
proposta for seguida de actos materiais 
conducentes ao encontro, é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
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encontro, é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dois anos.

dois anos.

Or. lt

Justificação

Atendendo a que o aliciamento de crianças não se limita à Internet, cumpre suprimir os 
termos “feita por intermédio das tecnologias da informação e comunicação”.

Alteração 199
Timothy Kirkhope, em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação e 
comunicação, para se encontrar com uma 
criança que ainda não tenha atingido a 
maioridade sexual segundo a lei nacional, 
com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no 
artigo 5.º, n.° 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena máxima
de prisão não inferior a dois anos.

A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação e 
comunicação, para se encontrar com uma 
criança que ainda não tenha atingido a 
maioridade sexual segundo a lei nacional, 
com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no 
artigo 5.º, n.° 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena de 
prisão nos termos definidos pelo 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 200
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação e 
comunicação, para se encontrar com uma 
criança que ainda não tenha atingido a 
maioridade sexual segundo a lei nacional, 

A proposta de um adulto, feita por 
intermédio das tecnologias da informação e 
comunicação, para se encontrar com uma 
criança que ainda não tenha atingido a 
maioridade sexual segundo a lei nacional, 
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com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no 
artigo 5.º, n.° 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dois anos.

com o intuito de cometer qualquer um dos 
crimes referidos no artigo 3.º, n.° 3, e no 
artigo 5.º, n.° 6, se essa proposta for 
seguida de actos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dois anos e uma 
multa apropriada.

Or. en

Alteração 201
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

É necessário criminalizar o aliciamento 
de crianças para fins sexuais, para que a 
polícia possa prevenir um encontro 
iminente entre uma criança e um 
infractor, em vez de aguardar a 
ocorrência de actos de violência 
concretos.

Or. lt

Alteração 202
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis a instigação e a cumplicidade para 
a prática de qualquer dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 6.º

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a instigação e 
a cumplicidade para a prática de qualquer 
dos crimes referidos nos artigos 3.º a 6.º 
sejam definidas juridicamente como 
crimes e, em conformidade com os 
respectivos sistemas de sanções penais, 
sejam punidas através da imposição de 
sentenças que reflictam a sua gravidade.

Or. de
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Alteração 203
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que seja punível a 
tentativa da prática dos crimes referidos no 
artigo 3.°, n.os 3 a 5 e n.° 2 no que se refere 
a assistir a um abuso sexual,  no artigo 4.°, 
n.os 2 e 3 e n.os 5 a 11,  e no artigo 5.°, n.° 2 
e n.os 4 a 6.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que seja punível a 
tentativa da prática dos crimes referidos no 
artigo 3.°, n.os 3 a 5 e n.° 2 no que se refere 
a assistir a um abuso sexual,  no artigo 4.°, 
n.os 2 e 3 e n.os 5 a 11, e no artigo 5.°, n.° 2 
e n.os 4 a 6, e seja definida juridicamente 
como crime e, em conformidade com os 
respectivos sistemas de sanções penais, 
seja punida com a aplicação de sentenças 
que reflictam a sua gravidade.

Or. de

Alteração 204
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os seguintes comportamentos 
intencionais:

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para prevenir ou proibir as 
seguintes formas de comportamento 
intencional e para as definir juridicamente 
como crimes e, em conformidade com os 
respectivos sistemas de sanções penais, 
para as punir com a aplicação de 
sentenças que reflictam a sua gravidade:

Or. de

Alteração 205
Jean Lambert, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 7.º – n.º 3 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) Organização de viagens no intuito de 
praticar qualquer dos crimes referidos nos 
artigos 3.º a 6.º

b) Organização de viagens e ou de outras 
actividades no intuito de praticar qualquer 
dos crimes referidos nos artigos 3.º a 6.º.

Or. en

Justificação

No que se refere à organização do turismo sexual envolvendo crianças, importa recordar que 
os actores que facilitam o abuso e a exploração sexual de uma criança não são apenas os que 
organizam as viagens (como os operadores turísticos e as agências de viagens), mas também 
toda uma série de intermediários, que fornecem outros serviços (como hotéis, pensões, guias 
turísticos, serviços de tradução, etc.).

Alteração 206
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 7.º – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Organização de viagens no intuito de 
praticar qualquer dos crimes referidos nos 
artigos 3.º a 6.º

b) Organização de viagens e ou de outras 
actividades no intuito de praticar qualquer 
dos crimes referidos nos artigos 3.º a 6.º.

Or. en

Justificação

No que se refere à organização do turismo sexual envolvendo crianças, importa recordar que 
os actores que facilitam o abuso e a exploração sexual de uma criança não são apenas os que 
organizam as viagens (como os operadores turísticos e as agências de viagens), mas também 
toda uma série de intermediários, que fornecem outros serviços (como hotéis, pensões, guias 
turísticos, serviços de tradução, etc.).

Alteração 207
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 7.º – n.º 3 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) Organização de viagens no intuito de 
praticar qualquer dos crimes referidos nos 
artigos 3.º a 6.º

b) Organização de viagens e ou de outras 
actividades no intuito de praticar qualquer 
dos crimes referidos nos artigos 3.º a 6.º.

Or. en

Justificação

No que se refere à organização do turismo sexual envolvendo crianças, importa recordar que 
os actores que facilitam o abuso e a exploração sexual de uma criança não são apenas os que 
organizam as viagens (como os operadores turísticos e as agências de viagens), mas também 
toda uma série de intermediários, que fornecem outros serviços (como hotéis, pensões, guias 
turísticos, serviços de tradução, etc.).

Alteração 208
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3 – alínea b-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Actos materiais relacionados com a 
viagem tendo em vista a prática de actos 
sexuais com uma criança, que levem a um 
encontro, independentemente do abuso 
sexual e exploração concretos da criança.

Or. en

Justificação

Punir o intento da prática de crimes relacionados com a exploração sexual de crianças no 
âmbito de viagens e turismo contribui para reforçar as medidas preventivas e impedir a 
circulação dos infractores antes de estes porem em prática as suas intenções malevolentes.

Alteração 209
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3 – alínea b-A) (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Actos materiais relacionados com a 
viagem tendo em vista a prática de actos 
sexuais com uma criança, que levem a um 
encontro, independentemente do abuso 
sexual e exploração concretos da criança.

Or. en

Alteração 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

O disposto no artigo 3.°, n.° 2, no que se 
refere a assistir a actos sexuais, e n.° 3.°,  
bem como no artigo 4.°, n.os 2 e 4, e no 
artigo 5.° não regula os actos sexuais 
consensuais entre crianças ou que 
envolvam pessoas com idades, 
desenvolvimento psicológico e físico ou 
maturidade próximos e na medida em que 
tais actos não constituam um abuso.

Os tribunais podem decidir 
discricionariamente, caso a caso e em 
conformidade com a legislação nacional 
respeitante à implementação do direito 
sobre a maioridade sexual, que o disposto 
no artigo 3.°, n.º 2, no que se refere a 
assistir a actos sexuais, e n.º 3, bem como 
no artigo 4.°, n.ºs 2 e 4, e no artigo 5.° 
pode não ser aplicado aos actos sexuais 
consensuais entre crianças ou que 
envolvam pessoas com idades, 
desenvolvimento psicológico e físico ou 
maturidade próximos e na medida em que 
tais actos não constituam um abuso e 
cumpram a legislação nacional em matéria 
de maioridade sexual, incluindo na 
acepção do artigo 3.º, n.ºs 4 e 5.

Or. en

Alteração 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

O disposto no artigo 3.°, n.° 2, no que se O disposto no artigo 3.°, n.° 2, no que se 
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refere a assistir a actos sexuais, e n.° 3.°, 
bem como no artigo 4.°, n.os 2 e 4, e no 
artigo 5.° não regula os actos sexuais 
consensuais entre crianças ou que 
envolvam pessoas com idades, 
desenvolvimento psicológico e físico ou 
maturidade próximos e na medida em que 
tais actos não constituam um abuso.

refere a assistir a actos sexuais, e n.° 3.°, 
bem como no artigo 4.°, n.os 2 e 4, e no 
artigo 5.° não regula os actos sexuais 
consensuais entre crianças ou que 
envolvam pessoas com idades, 
desenvolvimento psicológico e físico ou 
maturidade próximos e na medida em que 
tais actos não constituam um abuso, 
exploração, coacção, força ou ameaça.

Or. en

Alteração 212
Birgit Sippel

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem garantir 
que, quando os crimes visados nos artigos 
3.º a 5.º sejam cometidos por crianças, 
estas sejam sujeitas a medidas alternativas 
apropriadas e adaptadas às necessidades 
específicas de reeducação nos termos da 
legislação nacional, tendo em devida 
conta a idade do infractor, a necessidade 
de evitar a criminalização e o objectivo de 
reintegração social da criança.

Or. en

Alteração 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) A criança não atingiu a maioridade 
sexual segundo a lei nacional;

a) A criança não atingiu a maioridade 
sexual segundo a lei nacional ou apresenta 
sinais de desenvolvimento físico e 
psicológico mais lento;

Or. en
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Alteração 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) O crime foi cometido contra uma 
criança particularmente vulnerável, 
nomeadamente devido a deficiência mental 
ou física ou a uma situação de 
dependência;

b) O crime foi cometido contra uma 
criança particularmente vulnerável, 
nomeadamente devido a deficiência mental 
ou física ou a uma situação de dependência
ou a uma alteração temporária da 
percepção psicológica relacionada com o 
consumo de estupefacientes ou álcool, ou 
qualquer outro tipo de dependência 
reconhecido;

Or. it

Alteração 215
Mariya Nedelcheva

Proposta de directiva
Artigo 9 – ponto 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) O crime foi cometido por um membro 
da família, por pessoa que coabita com a 
criança ou por pessoa que abusou da sua 
autoridade;

c) O crime foi cometido por um membro 
da família, por pessoa que coabita com a 
criança ou por pessoa que abusou da sua 
reconhecida posição de confiança,
autoridade ou influência sobre a criança;

Or. fr

Alteração 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 9 – ponto 1 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O crime foi cometido no contexto de 
uma viagem ao estrangeiro, organizada 
ou realizada tendo por principal objectivo 
a prática de um dos crimes referidos nos 
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artigos 3.º a 6.º;

Or. en

Alteração 217
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

h) O crime foi cometido com especial 
violência ou causou à criança danos 
particularmente graves.

h) O crime foi cometido com especial 
violência ou sob ameaça ou causou ou era 
susceptível de causar à criança danos 
particularmente graves.

Or. en

Alteração 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de evitar o risco de reincidência, 
os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que uma pessoa 
singular condenada por qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.° a 7.° seja 
impedida, temporária ou permanentemente, 
de exercer actividades que impliquem 
contactos regulares com crianças.

1. A fim de evitar o risco de reincidência, 
os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que uma pessoa 
singular condenada por qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º seja 
impedida, temporária ou permanentemente, 
de exercer actividades profissionais e 
voluntárias relacionadas com a guarda de
crianças.

Or. en

Alteração 219
Sophia in 't Veld

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de evitar o risco de reincidência, 1. A fim de evitar o risco de reincidência, 
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os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que uma pessoa 
singular condenada por qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.° a 7.° seja 
impedida, temporária ou permanentemente, 
de exercer actividades que impliquem 
contactos regulares com crianças.

os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que uma pessoa 
singular condenada por qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.° a 7.° seja 
impedida, temporária ou permanentemente, 
de exercer actividades que impliquem 
contactos com crianças colocadas à sua  
guarda.

Or. en

Alteração 220
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de evitar o risco de reincidência, 
os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que uma pessoa 
singular condenada por qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.° a 7.° seja 
impedida, temporária ou permanentemente, 
de exercer actividades que impliquem 
contactos regulares com crianças.

1. A fim de evitar o risco de reincidência, 
os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que uma pessoa 
singular condenada por qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.° a 7.° deva 
ser impedida, temporária ou 
permanentemente, de exercer actividades 
que impliquem contactos regulares com 
crianças.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a obrigação de assegurar que as pessoas condenadas por um 
dos crimes visados na presente directiva sejam impedidas de exercer actividades que 
impliquem contactos regulares com crianças.

Alteração 221
Mariya Nedelcheva

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de evitar o risco de reincidência, 
os Estados-Membros tomam as medidas 

1. A fim de evitar o risco de reincidência, 
os Estados-Membros tomam as medidas 
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necessárias para garantir que uma pessoa 
singular condenada por qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.° a 7.° seja 
impedida, temporária ou permanentemente, 
de exercer actividades que impliquem 
contactos regulares com crianças.

necessárias para garantir que uma pessoa 
singular condenada por qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º seja 
impedida, temporária ou permanentemente, 
de exercer qualquer tipo de actividades 
que impliquem contactos regulares com 
crianças.

Or. fr

Alteração 222
Jean Lambert em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a medida
referida no n.° 1 seja inscrita no registo 
criminal do Estado-Membro onde foi 
proferida a sentença.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os 
empregadores, ao recrutarem um 
candidato para profissões que trabalhem 
com crianças e ou uma pessoa para 
actividades que impliquem contactos 
regulares com crianças, sejam obrigados 
a informar-se, em conformidade com a 
legislação nacional, por qualquer meio 
apropriado, como o acesso directo, o 
acesso a pedido ou através da pessoa em 
causa, da existência de eventuais 
condenações por um crime referido nos 
artigos 3.º a 7.º inscrito no registo 
criminal, ou de quaisquer  impedimentos 
para o exercício de actividades que 
impliquem contactos regulares com 
crianças, decorrentes de condenação por 
um crime visado nos artigos 3.º a 7.º 
Quando aplicável, cumpre verificar o 
registo criminal de qualquer 
Estado-Membro em que o candidato tenha 
residido durante mais de dois anos.

Or. en
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Alteração 223
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a medida
referida no n.° 1 seja inscrita no registo 
criminal do Estado-Membro onde foi 
proferida a sentença.

2. As autoridades dos Estados-Membros 
devem garantir, por quaisquer meios 
apropriados e de acordo com a legislação 
nacional, que essa informação possa 
igualmente ser obtida a partir de registos 
criminais conservados noutros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros
tomam as medidas necessárias para 
garantir que quando contratam pessoas 
para actividades profissionais que 
envolvam contactos com crianças, assiste 
aos empregadores o direito de obterem 
informações junto das autoridades 
competentes de qualquer Estado-Membro 
sobre a existência de eventuais 
condenações por um dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º ou sobre quaisquer 
medidas adicionais relacionadas com 
essas condenações. Caso durante a 
relação de trabalho surja uma suspeita 
grave, os empregadores podem, de acordo 
com a legislação nacional, requerer essa 
informação mesmo após concluído o 
processo de contratação.

Or. en

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

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a medida
referida no n.° 1 seja inscrita no registo 
criminal do Estado-Membro onde foi 
proferida a sentença.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os 
empregadores, ao recrutarem um 
candidato para profissões que trabalhem 
com crianças e ou uma pessoa para 
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actividades que impliquem contactos 
regulares com crianças, sejam obrigados 
a informar-se, em conformidade com a 
legislação nacional, por qualquer meio 
apropriado, como o acesso directo, o 
acesso a pedido ou através da pessoa em 
causa, da existência de eventuais 
condenações por um crime referido nos 
artigos 3.º a 7.º inscrito no registo 
criminal, ou de quaisquer  impedimentos 
para o exercício de actividades que 
impliquem contactos regulares com 
crianças, decorrentes de condenação por 
um crime visado nos artigos 3.º a 7.º. Caso 
durante a relação de trabalho surja uma 
suspeita grave, os empregadores podem, 
de acordo com a legislação nacional, 
requerer essa informação mesmo após 
concluído o processo de contratação. As 
autoridades dos Estados-Membros devem 
garantir, por quaisquer meios apropriados 
e de acordo com a legislação nacional, 
que essa informação possa igualmente ser 
obtida a partir de registos criminais 
conservados noutros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a medida
referida no n.° 1 seja inscrita no registo 
criminal do Estado-Membro onde foi 
proferida a sentença.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que quando 
contratam pessoas para actividades 
profissionais que envolvem contactos com 
crianças, assiste aos empregadores o 
direito de obterem informações junto das 
autoridades competentes sobre eventuais 
condenações por qualquer um dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º ou sobre 
quaisquer medidas adicionais 
relacionadas com essas condenações que 
as impeçam de exercer actividades que 
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impliquem contactos com crianças. As 
autoridades dos Estados-Membros devem 
garantir, por quaisquer meios apropriados 
e de acordo com a legislação nacional, 
que essa informação possa igualmente ser 
obtida a partir de registos criminais 
conservados noutros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 226
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a medida 
referida no n.° 1 seja inscrita no registo 
criminal do Estado-Membro onde foi 
proferida a sentença.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a medida 
referida no n.° 1 seja inscrita no registo 
criminal do Estado-Membro onde foi 
proferida a sentença. Os Estados-Membros 
tomam as medidas necessárias para 
garantir que quando contratam pessoas 
para actividades profissionais que 
implicam contactos com crianças, assiste 
aos empregadores o direito de obterem 
informações junto das autoridades 
competentes sobre eventuais condenações 
por um dos crimes referidos nos artigos 
3.º a 7.º ou sobre quaisquer medidas 
adicionais relacionadas com essas 
condenações que as impeçam de exercer 
actividades que implicam contactos com 
crianças. Caso durante a relação de 
trabalho surja uma suspeita grave, os 
empregadores podem, de acordo com a 
legislação nacional, requerer essa 
informação, mesmo após concluído o 
processo de contratação. As autoridades 
dos Estados-Membros devem garantir, por 
quaisquer meios apropriados e de acordo 
com a legislação nacional, que essa 
informação possa igualmente ser obtida a 
partir de registos criminais conservados 
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noutros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 227
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a medida 
referida no n.° 1 seja inscrita no registo 
criminal do Estado-Membro onde foi 
proferida a sentença.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a medida 
referida no n.° 1 seja inscrita no registo 
criminal do Estado-Membro onde foi 
proferida a sentença e no sistema europeu 
de informação sobre os registos criminais 
(ECRIS), quando operacional. Os 
Estados-Membros cooperarão com vista 
ao estabelecimento de um a atestado 
europeu de bom comportamento.

Or. en

Alteração 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao disposto no artigo 7.º, 
n.º 2, e no artigo 9.º, n.º 2, da 
Decisão-Quadro 2009/315/JAI, relativa à 
organização e ao conteúdo do intercâmbio 
de informações extraídas do registo 
criminal entre os Estados-Membros, estes 
tomam as medidas necessárias para 
garantir que, para efeitos da aplicação 
efectiva da medida que consiste em 
impedir, temporária ou permanentemente, 
a pessoa de exercer actividades que 
impliquem o contacto regular com 
crianças, em especial se os 
Estados-Membros requerentes sujeitarem a 
certas condições o acesso a determinadas 

3. Em derrogação ao disposto no artigo 7.º, 
n.º 2, e no artigo 9.º, n.º 2, da 
Decisão-Quadro 2009/315/JAI, relativa à 
organização e ao conteúdo do intercâmbio 
de informações extraídas do registo 
criminal entre os Estados-Membros, estes 
tomam as medidas necessárias para 
garantir que, para efeitos da aplicação 
efectiva da medida que consiste em 
impedir permanentemente a pessoa de 
exercer actividades profissionais e 
voluntárias relacionadas com a guarda de 
crianças, em especial se os Estados-
Membros requerentes sujeitarem a certas 
condições o acesso a determinadas 
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actividades de modo a assegurar que os 
candidatos não foram condenados por 
qualquer dos crimes referidos nos artigos 
3.º a 7.º da presente directiva, as 
informações relativas à inibição decorrente 
de condenação por qualquer dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º da presente 
directiva sejam transmitidas, quando 
solicitadas ao abrigo do artigo 6.º da 
referida decisão-quadro, pela autoridade 
central do Estado-Membro da 
nacionalidade da pessoa em causa e que os 
dados pessoais respeitantes a essa inibição, 
previstos no artigo 7.º, n.os 2 e 4, da 
referida decisão-quadro podem em todos os 
casos ser utilizados para este efeito.

actividades de modo a assegurar que os 
candidatos não foram condenados por 
qualquer dos crimes referidos nos artigos 
3.º a 7.º da presente directiva, as 
informações relativas à inibição decorrente 
de condenação por qualquer dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º da presente 
directiva sejam transmitidas, quando 
solicitadas ao abrigo do artigo 6.º da 
referida decisão-quadro, pela autoridade 
central do Estado-Membro da 
nacionalidade da pessoa em causa e que os 
dados pessoais respeitantes a essa inibição, 
previstos no artigo 7.º, n.os 2 e 4, da 
referida decisão-quadro podem em todos os 
casos ser utilizados para este efeito.

Or. en

Alteração 229
Mariya Nedelcheva

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao disposto no artigo 7.º, 
n.º 2, e no artigo 9.º, n.º 2, da Decisão-
Quadro 2009/315/JAI, relativa à 
organização e ao conteúdo do intercâmbio 
de informações extraídas do registo 
criminal entre os Estados-Membros, estes 
tomam as medidas necessárias para 
garantir que, para efeitos da aplicação 
efectiva da medida que consiste em 
impedir, temporária ou permanentemente, 
a pessoa de exercer actividades que 
impliquem o contacto regular com 
crianças, em especial se os Estados-
Membros requerentes sujeitarem a certas 
condições o acesso a determinadas 
actividades de modo a assegurar que os 
candidatos não foram condenados por 
qualquer dos crimes referidos nos artigos 
3.º a 7.º da presente directiva, as 
informações relativas à inibição decorrente 
de condenação por qualquer dos crimes 

3. Em derrogação ao disposto no artigo 7.º, 
n.º 2, e no artigo 9.º, n.º 2, da Decisão-
Quadro 2009/315/JAI, relativa à 
organização e ao conteúdo do intercâmbio 
de informações extraídas do registo 
criminal entre os Estados-Membros, estes 
tomam as medidas necessárias para 
garantir que, para efeitos da aplicação 
efectiva da medida que consiste em 
impedir, temporária ou permanentemente, 
a pessoa de exercer qualquer tipo de 
actividades que impliquem o contacto 
regular com crianças, em especial se os 
Estados-Membros requerentes sujeitarem a 
certas condições o acesso a determinadas 
actividades de modo a assegurar que os 
candidatos não foram condenados por 
qualquer dos crimes referidos nos artigos 
3.º a 7.º da presente directiva, as 
informações relativas à inibição decorrente 
de condenação por qualquer dos crimes 
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referidos nos artigos 3.º a 7.º da presente 
directiva sejam transmitidas, quando 
solicitadas ao abrigo do artigo 6.º da 
referida decisão-quadro, pela autoridade 
central do Estado-Membro da 
nacionalidade da pessoa em causa e que os 
dados pessoais respeitantes a essa inibição, 
previstos no artigo 7.º, n.os 2 e 4, da 
referida decisão-quadro podem em todos os 
casos ser utilizados para este efeito.

referidos nos artigos 3.º a 7.º da presente 
directiva sejam transmitidas, quando 
solicitadas ao abrigo do artigo 6.º da 
referida decisão-quadro, pela autoridade 
central do Estado-Membro da 
nacionalidade da pessoa em causa e que os 
dados pessoais respeitantes a essa inibição, 
previstos no artigo 7.º, n.os 2 e 4, da 
referida decisão-quadro podem em todos os 
casos ser utilizados para este efeito.

Or. fr

Alteração 230
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao disposto no artigo 7.º, 
n.º 2, e no artigo 9.º, n.º 2, da 
Decisão-Quadro 2009/315/JAI, relativa à 
organização e ao conteúdo do intercâmbio 
de informações extraídas do registo 
criminal entre os Estados-Membros, estes 
tomam as medidas necessárias para 
garantir que, para efeitos da aplicação 
efectiva da medida que consiste em 
impedir, temporária ou permanentemente, 
a pessoa de exercer actividades que 
impliquem o contacto regular com 
crianças, em especial se os Estados-
Membros requerentes sujeitarem a certas 
condições o acesso a determinadas 
actividades de modo a assegurar que os 
candidatos não foram condenados por 
qualquer dos crimes referidos nos artigos 
3.º a 7.º da presente directiva, as 
informações relativas à inibição decorrente 
de condenação por qualquer dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º da presente 
directiva sejam transmitidas, quando 
solicitadas ao abrigo do artigo 6.º da 
referida decisão-quadro, pela autoridade 
central do Estado-Membro da 
nacionalidade da pessoa em causa e que os 

3. Os Estados-Membros devem requerer 
das autoridades que assegurem que do 
registo criminal dos candidatos a 
profissões que trabalham com crianças e 
ou de pessoas regularmente implicadas 
em actividades com crianças não constem 
crimes da natureza dos abrangidos pelos 
artigos 3.º a 8.º da presente directiva. 
Quando aplicável, cumpre verificar o 
registo criminal de qualquer 
Estado-Membro em que o candidato 
tenha residido durante mais de dois anos.
Em derrogação ao disposto no artigo 7.º, 
n.º 2, e no artigo 9.º, n.º 2, da 
Decisão-Quadro 2009/315/JAI, relativa à 
organização e ao conteúdo do intercâmbio 
de informações extraídas do registo 
criminal entre os Estados-Membros, estes 
tomam as medidas necessárias para 
garantir que, para efeitos da aplicação 
efectiva da medida que consiste em 
impedir, temporária ou permanentemente, 
a pessoa de exercer actividades que 
impliquem o contacto regular com 
crianças, em especial se os Estados-
Membros requerentes sujeitarem a certas
condições o acesso a determinadas 
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dados pessoais respeitantes a essa inibição, 
previstos no artigo 7.º, n.os 2 e 4, da 
referida decisão-quadro podem em todos os 
casos ser utilizados para este efeito.

actividades de modo a assegurar que os 
candidatos não foram condenados por 
qualquer dos crimes referidos nos artigos 
3.º a 7.º da presente directiva, as 
informações relativas à inibição decorrente 
de condenação por qualquer dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º da presente 
directiva sejam transmitidas, quando 
solicitadas ao abrigo do artigo 6.º da 
referida decisão-quadro, pela autoridade 
central do Estado-Membro da 
nacionalidade da pessoa em causa e que os 
dados pessoais respeitantes a essa inibição, 
previstos no artigo 7.º, n.os 2 e 4, da 
referida decisão-quadro podem em todos os 
casos ser utilizados para este efeito.

Or. en

Justificação

É imperativo que os Estados-Membros requeiram que o registo criminal dos candidatos a um 
lugar ou actividades que implicam crianças seja verificado antes da oferta de emprego, por 
intermédio de controlos prévios à contratação. Não sendo assim, o requisito apenas se aplica 
à publicação de uma lista criminal sem que haja a obrigação de verificação da lista.

Alteração 231
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao disposto no artigo 7.º, 
n.º 2, e no artigo 9.º, n.º 2, da 
Decisão-Quadro 2009/315/JAI, relativa à 
organização e ao conteúdo do intercâmbio 
de informações extraídas do registo 
criminal entre os Estados-Membros, estes 
tomam as medidas necessárias para 
garantir que, para efeitos da aplicação 
efectiva da medida que consiste em 
impedir, temporária ou permanentemente, 
a pessoa de exercer actividades que 
impliquem o contacto regular com 
crianças, em especial se os Estados-

3. Os Estados-Membros devem requerer 
das autoridades que assegurem que do 
registo criminal dos candidatos a 
profissões que trabalham com crianças e 
ou de pessoas regularmente implicadas 
em actividades com crianças não constem 
crimes da natureza dos abrangidos pelos 
artigos 3.º a 8.º da presente directiva.  
Quando aplicável, cumpre verificar o 
registo criminal de qualquer 
Estado-Membro em que o candidato 
tenha residido durante mais de dois anos. 
Em derrogação ao disposto no artigo 7.º, 
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Membros requerentes sujeitarem a certas 
condições o acesso a determinadas 
actividades de modo a assegurar que os 
candidatos não foram condenados por 
qualquer dos crimes referidos nos artigos 
3.º a 7.º da presente directiva, as 
informações relativas à inibição decorrente 
de condenação por qualquer dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º da presente 
directiva sejam transmitidas, quando 
solicitadas ao abrigo do artigo 6.º da 
referida decisão-quadro, pela autoridade 
central do Estado-Membro da 
nacionalidade da pessoa em causa e que os 
dados pessoais respeitantes a essa inibição, 
previstos no artigo 7.º, n.os 2 e 4, da 
referida decisão-quadro podem em todos os 
casos ser utilizados para este efeito.

n.º 2, e no artigo 9.º, n.º 2, da Decisão-
Quadro 2009/315/JAI, relativa à 
organização e ao conteúdo do intercâmbio 
de informações extraídas do registo 
criminal entre os Estados-Membros, estes 
tomam as medidas necessárias para 
garantir que, para efeitos da aplicação 
efectiva da medida que consiste em 
impedir, temporária ou permanentemente, 
a pessoa de exercer actividades que 
impliquem o contacto regular com 
crianças, em especial se os Estados-
Membros requerentes sujeitarem a certas 
condições o acesso a determinadas 
actividades de modo a assegurar que os 
candidatos não foram condenados por 
qualquer dos crimes referidos nos artigos 
3.º a 7.º da presente directiva, as 
informações relativas à inibição decorrente 
de condenação por qualquer dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º da presente 
directiva sejam transmitidas, quando 
solicitadas ao abrigo do artigo 6.º da 
referida decisão-quadro, pela autoridade 
central do Estado-Membro da 
nacionalidade da pessoa em causa e que os 
dados pessoais respeitantes a essa inibição, 
previstos no artigo 7.º, n.os 2 e 4, da 
referida decisão-quadro podem em todos os 
casos ser utilizados para este efeito.

Or. en

Justificação

É imperativo que os Estados-Membros requeiram que o registo criminal dos candidatos a um 
lugar ou actividades que implicam crianças seja verificado antes da oferta de emprego, por 
intermédio de controlos prévios à contratação. Não sendo assim, o requisito apenas se aplica 
à publicação de uma lista criminal sem que haja a obrigação de verificação da lista.

Alteração 232
Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar 
que quando contratam pessoas para 
actividades profissionais e voluntárias 
relacionadas com a guarda de crianças, 
assiste aos empregadores o direito de 
obter junto das autoridades competentes, 
que terão em conta as necessárias 
salvaguardas, uma atestado de bom 
comportamento, nacional ou, quando 
apropriado, europeu, relativo à ausência 
de condenações por um crime referido 
nos artigos 3.º a 7.º ou de quaisquer 
medidas adicionais relacionadas com 
essas condenações que as impeçam de 
exercer actividades profissionais ou 
voluntárias relacionadas com a guarda de 
crianças. Caso durante a relação de 
trabalho surja uma suspeita grave, os 
empregadores podem, de acordo com a 
legislação nacional, requerer esse 
atestado, mesmo após o processo de 
contratação.

Or. en

Alteração 233
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem 
considerar a adopção de outras medidas 
relativamente aos infractores, como o 
registo de pessoas condenadas pelos 
crimes referidos artigos 3.º a 7.º, em 
registos de autores de crimes sexuais. 
Estes registos apenas podem ser acessíveis 
aos serviços judiciais e ou de aplicação da 
lei.

Or. en
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Justificação

Os registos dos autores de crimes sexuais devem igualmente conter restrições aplicáveis aos 
criminosos objecto de condenação, impedindo-os de sair dos respectivos países. Tal 
permitiria uma mais rápida apreensão dos reincidentes, prevenindo, simultaneamente o 
crime, ao dissuadir os actuais e os futuros criminosos.

Alteração 234
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Apreensão e confisco

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
as suas autoridades competentes tenham o 
direito de apreender e confiscar os 
instrumentos e produtos dos crimes 
referidos na presente directiva.

Or. en

Alteração 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta de directiva
Artigo 12, nº 1 bis (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
comprometer-se a utilizar as receitas  
decorrentes do confisco por crimes dados 
como provados, para efeitos de prevenção, 
reabilitação e apoio às vítimas e suas 
famílias.

Or. it
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Alteração 236
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea e-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Interdição temporária ou 
permanente da prática de uma actividade 
que implique contacto regular com 
crianças.

Or. en

Justificação

À semelhança do observado relativamente às pessoas singulares, as pessoas colectivas devem 
ser interditadas da prática de actividades que impliquem contactos regulares com crianças.

Alteração 237
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem a 
possibilidade de não instaurar processos 
judiciais nem aplicar sanções às crianças 
vítimas dos crimes referidos no artigo 4.º e 
no artigo 5.º, n.os 4 a 6, pela sua 
participação em actos ilícitos que tenham 
cometido como consequência directa de 
terem sido vítimas desses crimes.

Os Estados-Membros asseguram que não 
serão instaurados processos judiciais, 
nem aplicadas sanções às crianças vítimas 
dos crimes referidos no artigo 4.º e no 
artigo 5.º, n.ºs 4 a 6, pela sua participação 
em actos ilícitos que tenham cometido 
como consequência directa de terem sido 
vítimas desses crimes.

Or. en

Justificação

A fim de proporcionar a melhor protecção às crianças vítimas de abuso, os Estados-Membros 
devem garantir, e não só estabelecer, a possibilidade de as crianças envolvidas em actos 
ilícitos em consequência de terem sido vítimas desses crimes não serem objecto de processo 
penal, nem de sanções.
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Alteração 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem a 
possibilidade de não instaurar processos 
judiciais nem aplicar sanções às crianças 
vítimas dos crimes referidos no artigo 4.º e 
no artigo 5.º, n.os 4 a 6, pela sua 
participação em actos ilícitos que tenham 
cometido como consequência directa de 
terem sido vítimas desses crimes.

Os Estados-Membros, em conformidade 
com os princípios fundamentais dos seus 
sistemas legais, devem adoptar as medidas 
necessárias para assegurar que as 
autoridades nacionais competentes podem 
não instaurar processos judiciais ou aplicar 
sanções às crianças vítimas dos crimes 
referidos no artigo 4.º e no artigo 5.º, n.os 4 
a 6, pela sua participação em actos ilícitos 
que tenham cometido como consequência 
directa de terem sido vítimas desses 
crimes.

Or. en

Alteração 239
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem a 
possibilidade de não instaurar processos 
judiciais nem aplicar sanções às crianças 
vítimas dos crimes referidos no artigo 4.º e 
no artigo 5.º, n.os 4 a 6, pela sua 
participação em actos ilícitos que tenham 
cometido como consequência directa de 
terem sido vítimas desses crimes.

Os Estados-Membros asseguram a não 
instauração de processos judiciais e a não 
aplicação de sanções às crianças vítimas 
dos crimes referidos no artigo 4.º e no 
artigo 5.º, n.ºs 4 a 6, pela sua participação 
em actos ilícitos que tenham cometido 
como consequência directa de terem sido 
vítimas desses crimes.

Or. en

Alteração 240
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem a 
possibilidade de não instaurar processos 
judiciais nem aplicar sanções às crianças 
vítimas dos crimes referidos no artigo 4.º e 
no artigo 5.º, n.os 4 a 6, pela sua 
participação em actos ilícitos que tenham 
cometido como consequência directa de 
terem sido vítimas desses crimes.

Os Estados-Membros abstêm-se de 
instaurar processos judiciais e de aplicar 
sanções às crianças vítimas dos crimes 
referidos no artigo 4.º e no artigo 5.º, n.ºs 4 
a 6, pela sua participação em actos ilícitos 
que tenham cometido como consequência 
directa de terem sido vítimas desses 
crimes.

Or. en

Justificação

As crianças vítimas de crimes não devem ser consideradas capazes de consentir em 
prostituir-se ou participar em imagens de abuso de crianças. O autor é o único responsável 
penal, qualquer que seja o "consentimento" alegado ou suposto da vítima.

Alteração 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 13 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem a 
possibilidade de não instaurar processos 
judiciais nem aplicar sanções às crianças 
vítimas dos crimes referidos no artigo 4.º e 
no artigo 5.º, n.ºs 4 a 6, pela sua 
participação em actos ilícitos que tenham 
cometido como consequência directa de 
terem sido vítimas desses crimes.

Os Estados-Membros abstêm-se de 
instaurar processos judiciais e de aplicar 
sanções às crianças vítimas dos crimes 
referidos no artigo 4.º e no artigo 5.º, n.ºs 4 
a 6, pela sua participação em actos ilícitos 
que tenham cometido como consequência 
directa de terem sido vítimas desses 
crimes.

Or. en

Alteração 242
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 13 - n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem a 
possibilidade de não instaurar processos 
judiciais nem aplicar sanções às crianças 
vítimas dos crimes referidos no artigo 4.º e 
no artigo 5.º, n.ºs 4 a 6, pela sua 
participação em actos ilícitos que tenham 
cometido como consequência directa de 
terem sido vítimas desses crimes.

Os Estados-Membros abstêm-se de 
instaurar processos judiciais e de aplicar 
sanções às crianças vítimas dos crimes 
referidos no artigo 4.º e no artigo 5.º, n.ºs 4 
a 6, pela sua participação em actos ilícitos 
que tenham cometido como consequência 
directa de terem sido vítimas desses 
crimes.

Or. en

Justificação

As crianças vítimas de crimes não devem ser consideradas capazes de consentir em 
prostituir-se ou participar em imagens de abuso de crianças. O autor é o único responsável 
penal, qualquer que seja o "consentimento" alegado da vítima.

Alteração 243
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a investigação 
ou a acção penal relativa aos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º não 
dependam de queixa ou acusação efectuada 
pela vítima e que a acção penal possa 
prosseguir mesmo que a vítima retire as 
suas declarações.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as 
investigações sejam conduzidas tendo 
sempre em conta o superior interesse e os 
direitos da criança e que a investigação ou 
a acção penal relativa aos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º não dependam de 
queixa ou acusação efectuada pela vítima e 
que a acção penal possa prosseguir mesmo 
que a vítima retire as suas declarações.

Or. en

Justificação

De acordo com o artigo 3.º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
o «interesse superior da criança» deve ser o princípio orientador de quaisquer instrumentos 
jurídicos de protecção dos direitos das crianças, incluindo a legislação em matéria de luta 
contra o abuso e a exploração sexual de crianças e as imagens de pornografia infantil.
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Alteração 244
Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a investigação 
ou a acção penal relativa aos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º não 
dependam de queixa ou acusação efectuada 
pela vítima e que a acção penal possa 
prosseguir mesmo que a vítima retire as 
suas declarações.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a investigação 
ou a acção penal relativa aos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º não 
dependam de queixa ou acusação efectuada 
pela vítima ou pelo seu representante e 
que a acção penal possa prosseguir mesmo 
que a vítima retire as suas declarações.

Or. en

Alteração 245
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que as 
investigações sejam conduzidas tendo 
sempre em conta o superior interesse e os 
direitos da criança, que a investigação ou 
a acção penal relativa aos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º não 
dependam de queixa ou acusação 
efectuada pela vítima e que a acção penal 
possa prosseguir mesmo que a vítima
retire as suas declarações.

Or. en
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Justificação

De acordo com o artigo 3.º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
o «interesse superior da criança» deve ser o princípio orientador de quaisquer instrumentos 
jurídicos de protecção dos direitos das crianças, incluindo a legislação em matéria de luta 
contra o abuso e a exploração sexual de crianças e as imagens de pornografia infantil.

Alteração 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir a acção penal 
contra qualquer dos crimes referidos no 
artigo 3.º, no artigo 4.º, n.ºs 2 e 3, e n.° 5 a 
11, e no artigo 5.°, n.° 6, durante um prazo 
suficiente após a vítima ter atingido a 
maioridade e que deve ser proporcional à 
gravidade do crime em causa.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir a acção penal 
contra qualquer dos crimes referidos no 
artigo 3.º, no artigo 4.º, n.ºs 2 e 3, e n.° 5 a 
11, e no artigo 5.°, n.° 6, durante um prazo 
suficiente de, no mínimo, 15 anos após a 
vítima ter atingido a maioridade e que deve 
ser proporcional à gravidade do crime em 
causa.

Or. en

Alteração 247
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir a acção penal 
contra qualquer dos crimes referidos no 
artigo 3.º, no artigo 4.º, n.os 2 e 3, e n.° 5 a 
11, e no artigo 5.°, n.° 6, durante um prazo 
suficiente após a vítima ter atingido a 
maioridade e que deve ser proporcional à 
gravidade do crime em causa.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir a acção penal 
contra qualquer dos crimes referidos no 
artigo 3.º, no artigo 4.º, n.ºs 2 e 3, e n.° 5 a 
11, e no artigo 5.°, n.° 6, durante um 
período de, no mínimo, 20 anos após a 
vítima ter atingido a maioridade e que deve 
ser proporcional à gravidade do crime em 
causa. A este respeito, a Comissão 
promove a uniformização dos prazos de 
prescrição nacionais, de modo a evitar 
confusões e erros nos casos em que as 
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agências policiais procedem a uma 
investigação a nível internacional.

Or. en

Alteração 248
Sophia in 't Veld

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as pessoas, 
unidades ou serviços responsáveis pela 
investigação ou acção penal contra os 
crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º 
disponham de instrumentos eficazes de 
investigação que permitam a realização de 
investigações discretas, pelo menos nos 
casos em que tenham sido utilizadas 
tecnologias da informação e 
comunicação.

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as pessoas, 
unidades ou serviços responsáveis pela 
investigação ou acção penal contra os 
crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º 
disponham de instrumentos eficazes de 
investigação.

Or. en

Alteração 249
Sophia in 't Veld

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar as vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º, em especial através da 
análise de material de pornografia 
infantil, como fotografias ou gravações 
audiovisuais transmitidas ou 
disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação.

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar as vítimas dos crimes referidos
nos artigos 3.º a 7.º.

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

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar as vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º, em especial através da 
análise de material de pornografia infantil, 
como fotografias ou gravações 
audiovisuais transmitidas ou 
disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação.

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que, em 
conformidade com a legislação nacional 
em matéria de protecção de dados, as 
unidades ou serviços de investigação 
procurem identificar as vítimas dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º, em especial 
através da análise de material de 
pornografia infantil, como fotografias ou
gravações audiovisuais transmitidas ou 
disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação.

Or. en

Alteração 251
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar as vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º, em especial através da 
análise de material de pornografia infantil, 
como fotografias ou gravações 
audiovisuais transmitidas ou 
disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação.

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar as vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º, e para lhes prestar 
apoio nessa tarefa, em especial através da 
análise de material de pornografia infantil, 
como fotografias ou gravações 
audiovisuais transmitidas ou 
disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação.

Or. en

Justificação

É importante que os Estados-Membros disponibilizem os recursos financeiros e humanos 
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necessários para a plena operacionalidade e eficácia das unidades de investigação logo após 
o seu estabelecimento.

Alteração 252
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar as vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º, em especial através da 
análise de material de pornografia infantil, 
como fotografias ou gravações 
audiovisuais transmitidas ou 
disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação.

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar as vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º, e para lhes prestar 
apoio nessa tarefa, em especial através da 
análise de material de pornografia infantil, 
como fotografias ou gravações 
audiovisuais transmitidas ou 
disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação.

Or. en

Justificação

É importante que os Estados-Membros disponibilizem os recursos financeiros e humanos 
necessários para a plena operacionalidade e eficácia das unidades de investigação logo após 
o seu estabelecimento.

Alteração 253
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar as vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º, em especial através da 
análise de material de pornografia infantil, 
como fotografias ou gravações 
audiovisuais transmitidas ou 

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar as vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º, em especial através da 
análise de material de pornografia infantil, 
como fotografias ou gravações 
audiovisuais transmitidas ou 
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disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação.

disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação. Além disso, 
é importante assegurar que a investigação 
dos casos de pornografia infantil inclua a 
identificação das vítimas. Para garantir a 
assistência e o apoio necessário às vítimas 
é essencial que haja uma cooperação 
entre a polícia, as ONG e os serviços 
sociais durante as investigações. O 
envolvimento de profissionais 
devidamente qualificados (professores, 
psicólogos, assistentes sociais, advogados) 
neste trabalho é imprescindível, em 
particular no domínio da prevenção e da 
protecção das vítimas.

Or. lt

Alteração 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar as vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º, em especial através da 
análise de material de pornografia infantil, 
como fotografias ou gravações 
audiovisuais transmitidas ou 
disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação.

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar as vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º, em especial através da 
análise de material de pornografia infantil, 
como fotografias ou gravações 
audiovisuais transmitidas ou 
disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação. Para esse 
efeito, é necessário criar mecanismos que 
garantam uma cooperação e 
transferência de conhecimentos eficaz 
entre as autoridades policiais e judiciais, 
os serviços de assistência social, o sector 
das tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC) e as organizações da 
sociedade civil. As forças policiais e os 
serviços sociais devem trabalhar em 
conjunto nestes casos para garantir a 
resposta e o tratamento adequado às 
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crianças quando são identificadas.

Or. en

Alteração 255
Emine Bozkurt, Emine Bozkurt, Birgit Sippel

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 14-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros asseguram 
que, no caso dos crimes referidos nos n.ºs 
3 a 7, as autoridades responsáveis pela 
acção penal e pela investigação de tais 
crimes, ao abrigo do direito penal, não 
são contornadas por investigações
internas conduzidas por outras 
instituições sem a mesma competência 
jurídica à luz do direito penal. Estas 
investigações podem ter carácter 
informativo, mas de modo algum 
equivalem ou substituem as investigações 
efectuadas pelas autoridades no quadro 
do direito penal.

Or. en

Alteração 256
Michèle Striffler

Proposta de directiva
Artigo 15 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para incentivar qualquer pessoa 
que tenha conhecimento ou suspeite, de 
boa fé, da prática de crimes referidos nos 
artigos 3.º a 7.º a denunciar estes factos aos 
serviços competentes.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para incentivar qualquer pessoa 
que tenha conhecimento ou suspeite, de 
boa fé, da prática de crimes referidos nos 
artigos 3.º a 7.º a denunciar estes factos aos 
serviços competentes. Os Estados-
Membros garantem a possibilidade de se 
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imputar responsabilidade penal a 
quaisquer pessoas que não socorram uma 
pessoa que se encontre em perigo.

Or. fr

Alteração 257
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros lançam 
campanhas de informação destinadas a 
publicitar a linha de ajuda 116 para 
garantir que as crianças tenham 
conhecimento da existência desta linha.

Or. en

Alteração 258

Jean Lambert em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para estabelecer a sua 
competência jurisdicional relativamente 
aos crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º, 
quando:

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para estabelecer a sua 
competência jurisdicional relativamente 
aos crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º e 
21.º, quando:

Or. en

Alteração 259
Axel Voss

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) O autor do crime tiver a nacionalidade 
desse país ou residir habitualmente no seu 
território; ou

b) O autor do crime tiver a nacionalidade 
desse país; ou

Or. de

Alteração 260
Axel Voss

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) O crime for cometido contra um 
nacional desse país ou contra uma pessoa 
que resida habitualmente no seu 
território; ou

c) O crime for cometido contra um 
nacional desse país; ou

Or. de

Alteração 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Proposta de directiva
Artigo 17 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. É assegurada assistência, apoio e 
protecção às vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.° a 7.°, tendo em conta o 
superior interesse da criança.

1. É assegurada assistência, apoio e 
protecção às vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.° a 7.°, tendo em conta o 
superior interesse da criança. A assistência 
e os programas de formação são 
alargados aos pais ou tutores da criança, 
nos casos em que estes não são 
considerados suspeitos de terem cometido 
o crime em questão, a fim de os ajudar na 
prestação de assistência aos seus filhos 
durante o processo penal e o período de 
recuperação.

Or. en
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Alteração 262
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros velam pelo 
pleno respeito dos direitos das vítimas:
a) Informando as crianças vítimas de 
crimes sobre os seus direitos e os serviços 
à sua disposição e, a menos que as 
mesmas não queiram receber estas 
informações, sobre o seguimento dado às 
suas queixas, as acusações, a evolução 
geral do inquérito ou do processo, o seu 
papel nos mesmos, bem como sobre o 
resultado do processo;
b) Assegurando, pelo menos nos casos em 
que as vítimas e as suas famílias possam 
estar em perigo, que estas sejam 
informadas, se necessário, quando a 
pessoa acusada ou condenada é libertada 
provisória ou definitivamente;
c) Protegendo a privacidade das crianças 
vítimas de crimes, bem como a sua 
identidade e a sua imagem, e adoptando 
medidas, em conformidade com o direito 
nacional, para impedir a divulgação 
pública de quaisquer informações que 
possam levar à sua identificação;
d) Velando pela sua segurança, bem como 
pela da sua família e testemunhas, 
protegendo-as da intimidação, de 
represálias e da vitimização repetida;
e) Assegurando que os contactos entre as 
vítimas e os autores dos crimes, no 
tribunal e nas instalações das autoridades 
policiais, sejam evitados, a menos que as 
autoridades competentes tomem uma 
decisão em contrário no interesse da 
criança ou quando esses contactos sejam 
necessários para o inquérito ou o 
processo.
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Or. en

Justificação

A fim de garantir o pleno respeito dos direitos das vítimas, este elemento deve ser 
estabelecido no artigo 30.º da Convenção do Conselho da Europa para a Protecção das 
Crianças contra a Exploração e os Abusos Sexuais (2007).

Alteração 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros garantem, em 
casos de abuso sexual e exploração sexual 
cometidos no contexto familiar, no círculo 
de parentes ou amigos, nos clubes 
desportivos, igrejas ou noutros contextos 
do ambiente quotidiano da criança, que 
sejam tomadas as medidas necessárias 
para proteger e prestar assistência à 
criança vítima de crime, bem como a 
outros membros da família que não 
estiveram envolvidos no crime.

Or. en

Alteração 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Logo que as autoridades competentes 
tenham uma indicação de que a criança 
pode ser vítima de um crime referido nos 
artigos 3.º a 7.º da presente directiva, é 
realizada uma avaliação individual das 
circunstâncias especiais da criança vítima 
do crime, atendendo às suas opiniões, 
necessidades e preocupações. As 
autoridades dos serviços de assistência 
social estão presentes durante esta 
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avaliação, que tem por objectivo:
a) Determinar o nível de maturidade da 
vítima;
b) Estabelecer os parâmetros do 
consentimento da vítima;
c) Verificar a idade da vítima;
d) Determinar os possíveis danos 
psicológicos ou físicos e se houve uso de 
coacção;
e) Verificar se existiu um conflito de 
interesses por parte de um membro da 
família ou de alguém em contacto estreito 
com a vítima;
Com base nesta avaliação, os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias 
para garantir a adopção de medidas 
específicas de protecção e assistência às 
vítimas, a curto e a longo prazo, 
destinadas à sua recuperação física, 
psicológica e social, nomeadamente 
alojamento condigno e seguro, assistência 
material, tratamento médico, incluindo 
assistência psicológica e aconselhamento, 
bem como acesso à educação. As vítimas 
com necessidades especiais são 
igualmente assistidas de forma adequada.

Or. en

Alteração 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
a prestação de assistência e apoio a uma 
vítima não depende da sua vontade de 
cooperar na investigação e/ou na acção 
penal.

Or. en
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Alteração 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 17 - n.º 2-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros velam pela 
protecção da identidade da vítima antes, 
durante e após o processo penal, 
independentemente da sua vontade de 
cooperar na investigação e/ou acção 
penal.

Or. en

Alteração 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-D. Os serviços de assistência social dos 
Estados-Membros estabelecem ligações 
com as organizações da sociedade civil 
local ou com as redes de apoio locais 
envolvidas na protecção e na assistência 
às vítimas de abuso sexual ou exploração 
sexual, para que as vítimas beneficiem da 
protecção e assistência necessárias e 
continuem a ter um apoio e uma 
protecção adequada durante um prazo 
suficiente após terem atingido a 
maioridade. 

Or. en

Alteração 268
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros velam pelo 
pleno respeito dos direitos das vítimas:
a) Informando as crianças vítimas de 
crimes sobre os seus direitos e os serviços 
à sua disposição e, a menos que as 
mesmas não queiram receber estas 
informações, sobre o seguimento dado às 
suas queixas, as acusações, a evolução 
geral do inquérito ou do processo, o seu 
papel nos mesmos, bem como sobre o 
resultado do processo;
b) Assegurando, pelo menos nos casos em 
que as vítimas e as suas famílias possam 
estar em perigo, que estas sejam 
informadas, se necessário, quando a 
pessoa acusada ou condenada é libertada 
provisória ou definitivamente;
c) Protegendo a privacidade das crianças 
vítimas de crimes, bem como a sua 
identidade e a sua imagem, e adoptando 
medidas, em conformidade com o direito 
nacional, para impedir a divulgação 
pública de quaisquer informações que 
possam levar à sua identificação;
d) Velando pela sua segurança, bem como 
pela da sua família e testemunhas, 
protegendo-as da intimidação, de 
represálias e da vitimização repetida;
e) Assegurando que os contactos entre as 
vítimas e os autores dos crimes, no 
tribunal e nas instalações das autoridades 
policiais, sejam evitados, a menos que as 
autoridades competentes tomem uma 
decisão em contrário no interesse da 
criança ou quando esses contactos sejam 
necessários para o inquérito ou o 
processo.

Or. en

Justificação

A fim de garantir o pleno respeito dos direitos das vítimas, recomendamos os elementos 
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estabelecidos no artigo 30.º da Convenção do Conselho da Europa para a Protecção das 
Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual (2007).

Alteração 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 18 

Texto da Comissão Alteração

Assistência e apoio às vítimas Suprimido
1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para assegurar que 
seja prestada assistência e apoio às 
vítimas antes, durante e por um período 
adequado após o processo penal, a fim de 
lhes permitir exercer os direitos 
estabelecidos na Decisão-Quadro 
2001/220/JAI do Conselho, relativa ao 
estatuto da vítima em processo penal, bem 
como na presente directiva.
2. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para assegurar que 
as acções específicas de assistência e 
apoio às vítimas, a curto e a longo prazo, 
destinadas à sua recuperação física e 
psicossocial, sejam adoptadas na 
sequência de uma avaliação individual 
das circunstâncias especiais de cada 
criança vítima do crime, atendendo às 
opiniões, necessidades e preocupações 
dessas crianças.
3. As vítimas de qualquer dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º devem ser 
consideradas vítimas particularmente 
vulneráveis na acepção do artigo 2.º, n.º 2, 
do artigo 8.º, n.º 4 e do artigo 14.º, n.º 1, 
da Decisão-Quadro 2001/220/JAI.
4. Os Estados-Membros tomam medidas,
sempre que adequado e possível, para 
facultar assistência e apoio à família da 
vítima. Em particular, os Estados-
Membros aplicam à família, sempre que 
adequado e possível, o artigo 4.º da 
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Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho.

Or. en

Alteração 270
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 18 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para assegurar que 
seja prestada assistência e apoio às 
vítimas antes, durante e por um período 
adequado após o processo penal, a fim de 
lhes permitir exercer os direitos 
estabelecidos na Decisão-Quadro 
2001/220/JAI do Conselho, relativa ao 
estatuto da vítima em processo penal, bem 
como na presente directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Transferido para o artigo 19.º.

Alteração 271
Georgios Papanikolaou

Proposta de directiva
Artigo 18 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que seja 
prestada assistência e apoio às vítimas 
antes, durante e por um período adequado 
após o processo penal, a fim de lhes 
permitir exercer os direitos estabelecidos 
na Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho, relativa ao estatuto da vítima em 
processo penal, bem como na presente 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que seja 
prestada assistência e apoio às vítimas 
antes, durante e por um período adequado 
após o processo penal, a fim de lhes 
permitir exercer os direitos estabelecidos 
na Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho, relativa ao estatuto da vítima em 
processo penal, bem como na presente 
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directiva. directiva. Em particular, os 
Estados-Membros adoptam as medidas 
necessárias para garantir a protecção das 
crianças que denunciam casos de abuso 
ocorridos no seu ambiente familiar de 
parentes e amigos.

Or. el

Alteração 272
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
uma criança receba assistência e apoio 
logo que as autoridades competentes 
tenham indicação de que a criança em 
causa poderá ter sido objecto de um crime 
referido nos artigos 3.º e 7.º.

Or. en

Justificação

A solidez da protecção das crianças ao nível nacional e os sistemas judiciais favoráveis às 
crianças constituem a verdadeira base da protecção das crianças contra os crimes que são 
objecto da presente proposta de directiva. A proposta de directiva deve ser alterada de forma 
a garantir o estabelecimento de sistemas de protecção da infância e de sistemas 
pluridisciplinares em todos os Estados-Membros.

Alteração 273
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir o 
acesso de uma criança a informação 
sobre os seus direitos, em particular no 
que diz respeito a assistência e apoio, logo 
que as autoridades competentes tenham 
indicação de que a criança em causa 
poderá ter sido objecto de um crime 
referido nos artigos 3.º e 7.º.

Or. en

Justificação

A solidez da protecção das crianças ao nível nacional e os sistemas judiciais favoráveis às 
crianças constituem a verdadeira base da protecção das crianças contra os crimes que são 
objecto da presente proposta de directiva. A proposta de directiva deve ser alterada de forma 
a garantir o estabelecimento de sistemas de protecção da infância e de sistemas 
pluridisciplinares em todos os Estados-Membros.

Alteração 274
Birgit Sippel

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
a prestação de assistência e apoio a uma 
criança vítima de um crime não depende 
da sua vontade de cooperar na 
investigação, na acção penal e no 
julgamento.

Or. en

Alteração 275
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo) 



PE456.647v02-00 128/162 AM\854749PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que 
uma criança receba assistência e apoio 
logo que as autoridades competentes 
tenham indicação de que a criança em 
causa poderá ter sido objecto de um crime 
referido nos artigos 3.º e 7.º.

Or. en

Alteração 276
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir o 
acesso de uma criança a informação 
sobre os seus direitos, em particular no 
que diz respeito a assistência e apoio, logo 
que as autoridades competentes tenham 
indicação de que a criança em causa 
poderá ter sido objecto de um crime 
referido nos artigos 3.º e 7.º.

Or. en

Alteração 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta de directiva
Artigo 18 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que as acções 
específicas de assistência e apoio às 
vítimas, a curto e a longo prazo, destinadas 
à sua recuperação física e psicossocial, 
sejam adoptadas na sequência de uma 
avaliação individual das circunstâncias 

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que as acções 
específicas de assistência e apoio às 
vítimas, a curto e a longo prazo, destinadas 
à sua recuperação física e psicossocial, 
sejam adoptadas na sequência de uma 
avaliação individual das circunstâncias 
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especiais de cada criança vítima do crime, 
atendendo às opiniões, necessidades e 
preocupações dessas crianças.

especiais de cada criança vítima do crime, 
e concebem programas de reabilitação 
individuais para esse fim que tenham em 
devida conta as opiniões, necessidades e 
preocupações dessas crianças.

Or. it

Alteração 278
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para estabelecer 
sistemas de protecção da infância eficazes 
e estruturas pluridisciplinares para 
garantir o acesso das vítimas à assistência 
e apoio necessários a curto e a longo 
prazo, seja através de profissionais 
especializados no seio dos seus serviços 
públicos ou através do reconhecimento e 
financiamento de organizações de ajuda 
às vítimas, nomeadamente as 
organizações não governamentais, outras 
organizações competentes ou outros 
elementos da sociedade civil envolvidos na 
prestação de assistência às vítimas.

Or. en

Justificação

A solidez da protecção das crianças ao nível nacional e os sistemas judiciais favoráveis às 
crianças constituem a verdadeira base da protecção das crianças contra os crimes que são 
objecto da presente proposta de directiva. A proposta de directiva deve ser alterada de forma 
a garantir o estabelecimento de sistemas de protecção da infância e de sistemas 
pluridisciplinares em todos os Estados-Membros.

Alteração 279
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para estabelecer 
sistemas de protecção da infância eficazes 
e estruturas pluridisciplinares para 
garantir o acesso das vítimas à assistência 
e apoio necessários a curto e a longo 
prazo, seja através de profissionais 
especializados no seio dos seus serviços 
públicos ou através do reconhecimento e 
financiamento de organizações de ajuda 
às vítimas, nomeadamente as 
organizações não governamentais, outras 
organizações competentes ou outros 
elementos da sociedade civil envolvidos na 
prestação de assistência às vítimas.

Or. en

Alteração 280
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 18 - n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam medidas, 
sempre que adequado e possível, para 
facultar assistência e apoio à família da 
vítima. Em particular, os Estados-Membros 
aplicam à família, sempre que adequado e 
possível, o artigo 4.º da Decisão-Quadro 
2001/220/JAI do Conselho.

4. Os Estados-Membros tomam medidas, 
sempre que adequado e possível, para 
facultar assistência e apoio à família da 
vítima. Em particular, os Estados-Membros 
aplicam à família, sempre que adequado, o 
artigo 4.º da Decisão-Quadro 2001/220/JAI 
do Conselho, independentemente do facto 
de ter sido iniciada ou não uma 
investigação ou acção penal.

Or. en

Justificação

A solidez da protecção das crianças ao nível nacional e os sistemas judiciais favoráveis às 
crianças constituem a verdadeira base da protecção das crianças contra os crimes que são 
objecto da presente proposta de directiva. A proposta de directiva deve ser alterada de forma 
a garantir o estabelecimento de sistemas de protecção da infância e de sistemas 
pluridisciplinares em todos os Estados-Membros.



AM\854749PT.doc 131/162 PE456.647v02-00

PT

Alteração 281
Mariya Nedelcheva

Proposta de directiva
Artigo 18 - n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam medidas, 
sempre que adequado e possível, para 
facultar assistência e apoio à família da 
vítima. Em particular, os Estados-Membros 
aplicam à família, sempre que adequado e 
possível, o artigo 4.º da Decisão-Quadro 
2001/220/JAI do Conselho.

4. Os Estados-Membros tomam medidas, 
sempre que adequado, para facultar 
assistência e apoio à família da vítima. Em 
especial, sempre que adequado, os 
Estados-Membros devem aplicar à família 
o artigo 4.º da Decisão-Quadro 
2001/220/JAI do Conselho.

Or. fr

Alteração 282
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 18 - n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam medidas, 
sempre que adequado e possível, para 
facultar assistência e apoio à família da 
vítima. Em particular, os Estados-Membros 
aplicam à família, sempre que adequado e 
possível, o artigo 4.º da Decisão-Quadro 
2001/220/JAI do Conselho.

4. Os Estados-Membros tomam medidas, 
sempre que adequado e possível, para 
facultar assistência e apoio à família da 
vítima. Em particular, os Estados-Membros 
aplicam à família, sempre que adequado, o 
artigo 4.º da Decisão-Quadro 2001/220/JAI 
do Conselho.

Or. en

Alteração 283
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 14-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias, legislativas ou de 
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outra natureza, para fomentar e apoiar a 
criação de serviços de informação, como 
linhas de ajuda pelo telefone ou pela 
Internet para aconselhar os interlocutores 
de forma confidencial ou respeitando o 
seu anonimato. 

Or. en

Alteração 284
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 14-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias, legislativas ou de 
outra natureza, para fomentar e apoiar a 
criação de serviços de informação, como 
linhas de ajuda pelo telefone ou pela 
Internet para aconselhar os interlocutores 
de forma confidencial ou respeitando o 
seu anonimato. 

Or. en

Justificação

A solidez da protecção das crianças ao nível nacional e os sistemas judiciais favoráveis às 
crianças constituem a verdadeira base da protecção das crianças contra os crimes que são 
objecto da presente proposta de directiva. A proposta de directiva deve ser alterada de forma 
a garantir o estabelecimento de sistemas de protecção da infância e de sistemas 
pluridisciplinares em todos os Estados-Membros.

Alteração 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 19 – título 

Texto da Comissão Alteração

Protecção das crianças vítimas de crime 
em investigações e acções penais

Assistência, apoio e protecção das crianças 
vítimas de crime em investigações e acções 
penais
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Or. en

Alteração 286
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para informar as 
crianças vítimas de crimes sobre os seus 
direitos e os serviços à sua disposição e, a 
menos que as mesmas não queiram 
receber estas informações, sobre o 
seguimento dado às suas queixas, as 
acusações, a evolução geral do inquérito 
ou do processo, o seu papel nos mesmos, 
bem como sobre o resultado do processo.

Or. en

Justificação

Tendo por base a vasta experiência das ONG que trabalham com crianças vítimas de crimes, 
o artigo 19.º carece de uma série de medidas importantes adequadas para proteger as vítimas 
no âmbito de inquéritos e acções penais.

Alteração 287
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para assegurar que 
seja prestada assistência e apoio às 
vítimas antes, durante e por um período 
adequado após o processo penal, a fim de 
lhes permitir exercer os direitos 
estabelecidos na Decisão-Quadro 
2001/220/JAI do Conselho, relativa ao 
estatuto da vítima em processo penal, bem 
como na presente directiva.
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Or. en

Justificação

Tendo por base a vasta experiência das ONG que trabalham com crianças vítimas de crimes, 
o artigo 19.º carece de uma série de medidas importantes adequadas para proteger as vítimas 
no âmbito de inquéritos e acções penais.

Alteração 288
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 19 - n.º 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que as 
investigações e acções penais são 
conduzidas no interesse superior da 
criança.

Or. en

Justificação

Tendo por base a vasta experiência das ONG que trabalham com crianças vítimas de crimes, 
o artigo 19.º carece de uma série de medidas importantes adequadas para proteger as vítimas 
no âmbito de inquéritos e acções penais.

Alteração 289
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que as 
investigações são conduzidas de imediato 
e sem demora injustificada.

Or. en



AM\854749PT.doc 135/162 PE456.647v02-00

PT

Justificação

Tendo por base a vasta experiência das ONG que trabalham com crianças vítimas de crimes, 
o artigo 19.º carece de uma série de medidas importantes adequadas para proteger as vítimas 
no âmbito de inquéritos e acções penais.

Alteração 290
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-E. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que as 
investigações e acções penais não 
contribuem para agravar o trauma vivido 
pela criança.

Or. en

Justificação

Tendo por base a vasta experiência das ONG que trabalham com crianças vítimas de crimes, 
o artigo 19.º carece de uma série de medidas importantes adequadas para proteger as vítimas 
no âmbito de inquéritos e acções penais.

Alteração 291
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-F (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-F. No âmbito das investigações e acções 
penais, cada Estado-Membro aplica os 
n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º da 
Decisão-Quadro 2001/220/JAI.

Or. en

Justificação

Tendo por base a vasta experiência das ONG que trabalham com crianças vítimas de crimes, 
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o artigo 19.º carece de uma série de medidas importantes adequadas para proteger as vítimas 
no âmbito de inquéritos e acções penais.

Alteração 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 19 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que nas 
investigações e acções penais as 
autoridades judiciais nomeiem um 
representante especial da vítima, nos 
casos em que, segundo a lei nacional, os 
titulares da responsabilidade parental 
estejam impedidos de representar a 
criança devido a um conflito de interesses 
entre eles e a vítima, ou nos casos em que 
a criança não esteja acompanhada ou 
esteja separada da família.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a criança 
vítima de um crime dispõe de um período 
de tempo adequado para decidir se irá 
cooperar com as autoridades competentes 
no processo penal.

Or. en

Alteração 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. As vítimas de qualquer dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º devem ser 
consideradas vítimas particularmente 
vulneráveis na acepção do artigo 2.º, n.º 2, 
do artigo 8.º, n.º 4 e do artigo 14.º, n.º 1, 
da Decisão-Quadro 2001/220/JAI.

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

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros tomam 
medidas, sempre que adequado e possível, 
para facultar assistência e apoio à família 
da vítima. Em especial, sempre que 
adequado e possível, os Estados-Membros 
devem aplicar à família o artigo 4.º da 
Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho.

Or. en

Alteração 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 19 - n.º 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que, 
nas investigações e acções penais, as 
autoridades judiciais nomeiem um 
representante especial da vítima, nos 
casos em que, segundo a lei nacional, os 
titulares da responsabilidade parental 
estejam impedidos de representar a 
criança devido a um conflito de interesses 
entre eles e a vítima, ou nos casos em que 
a criança não esteja acompanhada ou 
esteja separada da família.

Or. en

Alteração 296
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para informar as 
crianças vítimas de crimes sobre os seus 
direitos e os serviços à sua disposição e, a 
menos que as mesmas não queiram 
receber estas informações, sobre o 
seguimento dado às suas queixas, as 
acusações, a evolução geral do inquérito 
ou do processo, o seu papel nos mesmos, 
bem como sobre o resultado do processo.

Or. en

Alteração 297
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para assegurar que 
seja prestada assistência e apoio às 
vítimas antes, durante e por um período 
adequado após o processo penal, a fim de 
lhes permitir exercer os direitos 
estabelecidos na Decisão-Quadro 
2001/220/JAI do Conselho, relativa ao 
estatuto da vítima em processo penal, bem 
como na presente directiva.

Or. en

Alteração 298
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 19 - n.º 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que as 
investigações e acções penais são 
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conduzidas no interesse superior da 
criança.

Or. en

Alteração 299
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que as 
investigações são conduzidas de imediato 
e sem demora injustificada.

Or. en

Alteração 300
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-E. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que as 
investigações e acções penais não 
contribuem para agravar o trauma vivido 
pela criança.

Or. en

Alteração 301
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-F (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-F. No âmbito das investigações e acções 
penais, cada Estado-Membro aplica os 
n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º da 
Decisão-Quadro 2001/220/JAI.
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Or. en

Alteração 302
Manfred Weber

Proposta de directiva
Artigo 19 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que 
crianças vítimas de crimes tenham acesso 
imediato a aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário gratuitos, inclusive 
para efeitos de pedido de indemnização.

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
crianças vítimas de crimes tenham acesso 
imediato a aconselhamento jurídico e, de 
acordo com o papel da vítima no sistema 
judicial pertinente, patrocínio judiciário, 
inclusive para efeitos de pedido de 
indemnização. Nos casos em que a vítima 
não disponha de recursos financeiros 
suficientes o aconselhamento jurídico e o 
patrocínio judiciário são gratuitos.

Or. de

Justificação

O papel das vítimas em processos penais diverge substancialmente entre os vários Estados-
Membros. Poderá ser necessário provar indubitavelmente que a pessoa em questão é de facto 
uma vítima. É, pois, necessária uma referência ao sistema judicial nacional.

Alteração 303
Axel Voss

Proposta de directiva
Artigo 19 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que 
crianças vítimas de crimes tenham acesso 
imediato a aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário gratuitos, inclusive 
para efeitos de pedido de indemnização.

2. Os Estados-Membros asseguram que 
crianças vítimas de crimes tenham acesso 
imediato a aconselhamento jurídico e 
patrocínio judiciário gratuitos, inclusive 
para efeitos de pedido de indemnização.
Nos casos em que a vítima não disponha 
de recursos financeiros suficientes o 
aconselhamento jurídico e o patrocínio 
judiciário são gratuitos.
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Or. de

Alteração 304
Ernst Strasser

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 3 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) Sempre que possível, as entrevistas 
com a criança vítima de um crime não 
devem ocorrer na presença do autor do 
crime;

Or. en

Alteração 305
Iliana Malinova Iotova

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 3 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) As entrevistas com a criança vítima 
de um crime devem ocorrer na ausência 
do autor do crime;

Or. en

Alteração 306
Manfred Weber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que no inquérito 
relativo a qualquer dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º todas as audições da 
criança vítima do crime ou, se for caso 
disso, da criança que testemunhou os actos 
possam ser gravadas em vídeo e que estas 
gravações possam ser utilizadas como 
provas no processo penal, de acordo com a 

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que no inquérito 
relativo a qualquer dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º todas as audições da 
criança vítima do crime ou, se for caso 
disso, da criança que testemunhou os actos
- se o exame do caso individual o revelar 
necessário - possam ser gravadas em vídeo 
e que estas gravações possam ser utilizadas 
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lei nacional. como provas no processo penal, de acordo 
com a lei nacional.

Or. de

Justificação

A directiva não deve prever, de maneira geral, a gravação em vídeo da totalidade das 
audições, incluindo, portanto, as audições conduzidas pela polícia ou pelo procurador. Além 
disso, uma audição gravada em vídeo não está forçosamente no interesse da criança. 

Alteração 307
Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias, no interesse das 
crianças vítimas de crime e tendo em 
conta outros interesses superiores, para 
salvaguardar a sua vida privada, a sua 
identidade e a sua imagem e para evitar a 
publicação de quaisquer informações que 
permitam identificá-las.

Or. en

Alteração 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 20-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Medidas de prevenção

1. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas, designadamente 
lançar campanhas de informação e 
sensibilização, programas de investigação 
e educação, se necessário em cooperação 
com organizações da sociedade civil e 
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redes de apoio locais, a fim de aumentar a 
consciencialização em relação a este 
problema e de reduzir o risco de as 
crianças virem a ser vítimas de abuso 
sexual, exploração sexual e de imagens de 
abuso de crianças. As medidas devem ser 
dirigidas a todas as partes interessadas, 
incluindo crianças, pais e profissionais da 
educação, para que aprendam a 
reconhecer os sinais de abuso sexual, 
tanto em linha como sem ser em linha.
2. São criadas linhas de ajuda que 
funcionam como canal de comunicação 
anónimo entre as crianças que são ou 
poderão ser vítimas de crime e os 
membros das organizações da sociedade 
civil competentes ou das redes de apoio 
locais.

Or. en

Alteração 309
Manfred Weber

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir a existência de 
programas ou medidas de intervenção 
eficazes, destinados a prevenir e minimizar 
os riscos de reincidência de crimes de 
natureza sexual contra crianças. Estes 
programas ou medidas devem ser 
acessíveis em qualquer momento durante 
o processo penal, dentro e fora da prisão, 
respeitando as condições previstas na lei 
nacional.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir a existência de 
programas ou medidas de intervenção 
eficazes, destinados a prevenir e minimizar 
os riscos de reincidência de crimes de 
natureza sexual contra crianças.

Or. de

Justificação

As medidas terapêuticas são problemáticas durante o período de detenção preventiva. É 
necessário dar continuidade a este tipo de medidas durante um certo período de tempo, de 
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modo que, dada a duração incerta da detenção preventiva, é difícil aplicá-las de forma 
eficaz. Além disso, uma decisão judicial, a partir do momento em que se torna irrevogável, 
resulta geralmente numa transferência, pelo que não é possível garantir a continuidade de 
uma terapia. Tal poderá ainda ser incompatível com a presunção de inocência e os direitos 
conferidos aos autores dos crimes em processos penais (por exemplo, o direito de 
permanecer em silêncio).

Alteração 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as pessoas 
condenadas por crimes referidos nos 
artigos 3.º a 7.º, se necessário tendo em 
conta a avaliação referida no n.° 1:

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que, nos 
processos penais relativos a qualquer um 
dos crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º, a 
fim de evitar, na medida do possível, uma 
vitimização secundária, se possa 
determinar que:

Or. en

Alteração 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Sejam plenamente informadas dos 
motivos que fundamentam a proposta de 
participação em programas ou medidas 
específicos;

c) se necessário, o contacto visual entre 
a(s) vítima(s) e o(s) autor(es) do crime, 
incluindo durante o depoimento, como o 
interrogatório e o contra-interrogatório, 
seja evitado tanto quanto possível, 
nomeadamente através do recurso às 
tecnologias de comunicação adequadas.

Or. en



AM\854749PT.doc 145/162 PE456.647v02-00

PT

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

Proposta de directiva
Artigo 21 – título 

Texto da Comissão Alteração

Bloqueamento do acesso a sítios Web com 
pornografia infantil

Supressão de sítios Web com pornografia 
infantil

Or. en

Alteração 313
Cecilia Wikström

Proposta de directiva
Artigo 21 – título 

Texto da Comissão Alteração

Bloqueamento do acesso a sítios Web com 
pornografia infantil

Medidas técnicas destinadas a suprimir 
páginas Internet com material sobre 
abuso de crianças

Or. en

Alteração 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

Proposta de directiva
Artigo 21 – título 

Texto da Comissão Alteração

Bloqueamento do acesso a sítios Web com 
pornografia infantil

Medidas relativas a sítios Web com 
imagens de abuso de crianças

Or. en

Alteração 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Proposta de directiva
Artigo 21 – título 
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Texto da Comissão Alteração

Bloqueamento do acesso a sítios Web com 
pornografia infantil

Medidas técnicas destinadas a suprimir 
páginas Internet com material sobre 
abuso sexual de crianças

Or. en

Alteração 316
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 21 – título 

Texto da Comissão Alteração

Bloqueamento do acesso a sítios Web com
pornografia infantil

Medidas técnicas destinadas a suprimir a
pornografia infantil em linha

Or. en

Alteração 317
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às 
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir a supressão de
sítios Web que contenham ou difundam 
imagens de abuso de crianças.

Or. en
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Justificação

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.

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

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para obter o 
bloqueamento do acesso dos utilizadores 
da Internet no seu território a páginas que 
contenham ou difundam pornografia 
infantil. Esse bloqueamento deve estar 
sujeito às salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

Suprimido

Or. en

Alteração 319
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para obter o 
bloqueamento do acesso dos utilizadores 
da Internet no seu território a páginas que 
contenham ou difundam pornografia 
infantil. Esse bloqueamento deve estar 
sujeito às salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

Suprimido

Or. en

Alteração 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

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às 
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
jurídicas necessárias para obter a 
supressão na fonte de páginas Internet
que contenham ou difundam imagens de 
abuso de crianças.

Or. en
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Alteração 321
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às 
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir a supressão de
sítios Web que contenham ou difundam 
pornografia infantil.

Or. en

Alteração 322
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às 
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de 
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais.
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a decisão.

Or. en

Alteração 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às 
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
jurídicas necessárias para obter a rápida 
supressão na fonte de material que 
apresente abusos sexuais de crianças 
armazenado ou difundido em páginas 
Internet localizadas na UE ou no exterior. 
A supressão na fonte deve estar sujeita a
salvaguardas jurídicas e judiciais claras, 
tendo especialmente em vista assegurar que 
as provas sejam preservadas para as 
investigações penais.

Or. en

Alteração 324
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às
salvaguardas adequadas, tendo
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão 
imediata, nas redes electrónicas de 
informação e de comunicação, do 
material com representações de práticas 
sexuais que põem em cena menores de 
dezoito anos. A remoção desses conteúdos 
é levada a cabo de acordo com os 
procedimentos nacionais e com 
salvaguardas adequadas, a fim de 
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motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

assegurar que se restrinja ao estritamente 
necessário. Além disso, a União Europeia 
deve levar a cabo negociações com países 
terceiros com o objectivo de assegurar a 
pronta remoção desses conteúdos dos 
servidores situados no seu território. Os 
Estados-Membros e os órgãos da União, 
bem como a Europol, reforçam ainda a 
cooperação com serviços de assistência 
telefónica internacionais como a 
INHOPE, visando a pronta remoção 
desses conteúdos.

Or. de

Alteração 325
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às 
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir a remoção segura 
e atempada das páginas Internet que 
contenham ou difundam pornografia 
infantil. Na pendência dessa remoção, os 
Estados-Membros adoptam medidas para 
garantir o bloqueamento do acesso dos 
utilizadores no seu território a páginas 
Internet que contenham ou difundam 
pornografia infantil. Esse bloqueamento 
deve respeitar as características técnicas 
correspondentes e limitar-se aos casos em 
que demonstra ser necessário. A Comissão 
e os Estados-Membros coordenam a 
intervenção rápida (Sistema Europeu de 
Alerta Rápido) por parte das autoridades 
públicas nacionais nos casos em que o 
servidor host ou o motor de busca se 
encontra localizado no território de um 
Estado-Membro diferente daquele em que 
foi feita a denúncia.

Or. it
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Alteração 326
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão 
imediata, nas redes electrónicas de 
informação e de comunicação, do 
material com representações de práticas 
sexuais que põem em cena menores de 
dezoito anos. A remoção desses conteúdos 
é levada a cabo de acordo com os 
procedimentos nacionais e com 
salvaguardas adequadas, a fim de 
assegurar que se restrinja ao estritamente 
necessário. Além disso, a União Europeia 
deve levar a cabo negociações com países 
terceiros com o objectivo de assegurar a 
pronta remoção desses conteúdos dos 
servidores situados no seu território. Os 
Estados-Membros e os órgãos da União, 
bem como a Europol, reforçam ainda a 
cooperação com serviços de assistência 
telefónica internacionais como a 
INHOPE, visando a pronta remoção 
desses conteúdos.

Or. de

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

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às
salvaguardas adequadas, tendo 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão 
imediata, nas redes electrónicas de 
informação e de comunicação, do 
material com representações de práticas 
sexuais que põem em cena menores de 
dezoito anos. A remoção desses conteúdos 
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especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

é levada a cabo de acordo com os 
procedimentos nacionais e com 
salvaguardas adequadas, a fim de 
assegurar que se restrinja ao estritamente 
necessário. Além disso, a União Europeia 
deve levar a cabo negociações com países 
terceiros com o objectivo de assegurar a 
pronta remoção desses conteúdos dos 
servidores situados no seu território. Os 
Estados-Membros e os órgãos da União, 
bem como a Europol, reforçam ainda a 
cooperação com serviços de assistência 
telefónica internacionais como a 
INHOPE, visando a pronta remoção 
desses conteúdos.

Or. en

Alteração 328
Sarah Ludford

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos motivos 
que determinaram o bloqueamento e que, 
na medida do possível, os fornecedores de 
conteúdos são informados da possibilidade 
de contestar a decisão.

1. Caso a supressão de páginas Internet 
que contenham ou difundam pornografia 
infantil não seja possível, os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias, 
legislativas ou não legislativas, para 
garantir que seja possível bloquear o 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito aos 
direitos fundamentais e outras
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento, atendendo às 
características técnicas, se limita ao 
necessário e proporcional, que os 
utilizadores são informados dos motivos 
que determinaram o bloqueamento e que, 
na medida do possível, os fornecedores de 
conteúdos são informados da possibilidade 
de contestar a decisão, incluindo, em 
última instância, através de um controlo 
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jurisdicional.

Or. en

Justificação

A presente alteração prevê a possibilidade de acordos voluntários sectoriais ou de uma auto-
regulação.

Alteração 329
Timothy Kirkhope em nome do Grupo ECR

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às 
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos motivos 
que determinaram o bloqueamento e que, 
na medida do possível, os fornecedores de 
conteúdos são informados da possibilidade 
de contestar a decisão.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão na 
fonte das páginas Internet que contenham 
ou difundam pornografia infantil. 
Quaisquer páginas Internet provenientes 
de um Estado-Membro da UE que 
contenham imagens de abuso sexual de 
crianças são suprimidas. Além disso, a 
fim de proteger o superior interesse da 
criança, os Estados-Membros podem 
estabelecer procedimentos para bloquear 
o acesso por parte dos utilizadores da 
Internet, no seu território, a páginas 
Internet que contenham ou difundam 
pornografia infantil, de acordo com a 
legislação nacional. Esse bloqueamento 
deve estar sujeito às salvaguardas 
adequadas, tendo especialmente em vista 
assegurar que o bloqueamento se limita ao 
necessário, que os utilizadores são 
informados dos motivos que determinaram
o bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar a 
decisão.

Or. en
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Alteração 330
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão analisa os riscos e os 
eventuais inconvenientes inerentes ao 
bloqueamento de sítios Web. A análise 
deve avaliar o risco de erosão dos direitos 
democráticos.

Or. en

Alteração 331
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de 
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

2. Outras medidas com vista a impedir a 
disponibilidade desses conteúdos, como o 
bloqueamento da Internet, são da 
competência dos Estados-Membros. 
Porém, só podem ser tomadas quando se 
tiverem esgotado completamente todas as 
medidas destinadas à remoção dos 
conteúdos e estiver claramente provado 
que a remoção não é possível. Além disso, 
as medidas devem limitar-se ao 
estritamente necessário, são submetidas a 
um juiz, e as pessoas afectadas pela 
medida em causa são informadas dos 
motivos das mesmas e têm o direito de 
apresentar recurso.

Or. de

Alteração 332
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de 
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

2. Outras medidas com vista a impedir a 
disponibilidade desses conteúdos, como o 
bloqueamento da Internet, são da 
competência dos Estados-Membros. 
Porém, só podem ser tomadas quando se 
tiverem esgotado completamente todas as 
medidas destinadas à remoção dos 
conteúdos e estiver claramente provado 
que a remoção não é possível. Além disso, 
as medidas devem limitar-se ao 
estritamente necessário, são submetidas a 
um juiz, e as pessoas afectadas pela 
medida em causa são informadas dos 
motivos das mesmas e têm o direito de 
apresentar recurso.

Or. de

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

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

2. Caso a supressão de páginas Internet 
que contenham ou difundam pornografia 
infantil não seja possível, os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias, 
legislativas ou não legislativas, para 
garantir que seja possível bloquear o 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às 
salvaguardas adequadas, em particular 
para garantir, atendendo às 
características técnicas, que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
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a decisão.

Or. en

Alteração 334
Sonia Alfano

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

2. Na pendência da supressão, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
complementares para garantir o bloqueio 
do acesso dos utilizadores da Internet, no 
seu território, a páginas Internet que 
contenham ou difundam imagens de abuso 
de crianças. Esse bloqueamento deve 
estar sujeito às salvaguardas adequadas, 
em particular para garantir, atendendo às 
características técnicas, que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

Or. en

Justificação

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have massively increased in prevalence over the last few years  
and the internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of 
images, to the distribution of images by members of organised crime in order to benefit 
financially. Images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which 
these images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are 
housed outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to 
oblige internet service providers to block access to them.
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Alteração 335
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de 
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

2. Na pendência da supressão, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
complementares necessárias para garantir 
o bloqueio imediato do acesso dos 
utilizadores da Internet, no seu território, 
a sítios Web que contenham ou difundam 
pornografia infantil. Esse bloqueamento 
deve estar sujeito às salvaguardas 
adequadas, em particular para garantir, 
atendendo às características técnicas, que 
o bloqueamento se limita ao necessário, 
que os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

Or. en

Justificação

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

Alteração 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

2. Nos casos em que os Estados-Membros 
adoptam medidas suplementares 
destinadas a restringir o acesso dos 
utilizadores da Internet no seu território a
páginas que contenham ou difundam 
imagens de abuso sexual de crianças, 
essas medidas devem ser necessárias, 
transparentes, proporcionadas, previstas 
pela lei e sujeitas ao controlo de um juiz, 
em conformidade com os sistemas 
jurídicos dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 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

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

2. Para além disso, se a supressão de 
conteúdos na fonte se revelar impossível,
os Estados-Membros podem, na medida 
em que seja previsto pela lei e se 
necessário, estabelecer procedimentos 
proporcionados e transparentes 
destinados a restringir o acesso dos 
utilizadores da Internet no seu território a
páginas que contenham ou difundam 
imagens de abuso de crianças.

Or. en

Alteração 338
Sarah Ludford

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de 
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias, ao abrigo do quadro jurídico, 
regulamentar e de auto-regulamentação 
adequado, para garantir a supressão de 
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil mantidas no 
seu território e procuram obter a 
supressão de páginas de conteúdo idêntico 
localizadas fora do seu território.

Or. en

Justificação

A presente alteração prevê a possibilidade de os Estados-Membros procederem à supressão 
de páginas Internet, para além de reconhecer que a adopção de medidas extra-territoriais 
poderá ser mais difícil. 

Alteração 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do que precede, os
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de 
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão na fonte
de páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

Or. en

Alteração 340
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do que precede, os Estados- Os Estados-Membros tomam as medidas 
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Membros tomam as medidas necessárias 
para obter a supressão de páginas Internet 
que contenham ou difundam pornografia 
infantil.

necessárias para obter a supressão na fonte
de páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

Or. en

Alteração 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

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer medida prevista nos n.ºs 1 
e 2 deve respeitar os direitos e as 
liberdades fundamentais das pessoas 
singulares, tal como garantidos pela 
Convenção Europeia para a Protecção 
dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, bem como pelos princípios 
gerais do direito comunitário. Deverá 
exigir uma decisão prévia, incluindo o 
direito a um controlo judicial eficaz e 
atempado.

Or. en

Alteração 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu um relatório anual 
sobre as iniciativas tomadas pelos 
Estados-Membros para suprimir das 
páginas Internet qualquer material que 
apresente abusos sexuais de crianças.

Or. en
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