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Amendamentul 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proiectul de rezoluție legislativă
Referirea 2 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere articolul 294 alineatul 
(2), articolul 82 alineatul (2) și articolul 83 
alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0088/2010),

- având în vedere articolul 294 alineatul (2) 
și articolul 16, articolul 82 alineatul (2) și  
articolul 83 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C7-0088/2010),

Or. en

Amendamentul 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 2a (nouă) 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere articolele 7, 8, 11 și 24 
din Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proiectul de rezoluție legislativă
Referirea 2b (nouă) 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere articolele 8 și 10 din 
Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului din 1950,

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

Proiectul de rezoluție legislativă
Referirea 2c (nouă) 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere Convenția Organizației 
Națiunilor Unite din 1989 cu privire la 
drepturile copilului, în special articolele 
19 și 34,

Or. en

Amendamentul 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proiectul de rezoluție legislativă
Referirea 2d (nouă) 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere Convenția din 2007 a 
Consiliului Europei privind protecția 
copiilor împotriva exploatării și 
abuzurilor sexuale, 

Or. en

Amendamentul 43
Birgit Sippel

Proiectul de rezoluție legislativă
Alineatul 3 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

3. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite Consiliului și Comisiei, precum 
și parlamentelor naționale poziția 
Parlamentului.

3. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite Consiliului, Comisiei, 
parlamentelor naționale și Autoritatea 
europeană pentru protecția datelor
poziția Parlamentului.

Or. en
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Amendamentul 44

Timothy Kirkhope în numele grupului ECR

Propunere de directivă
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Abuzul sexual asupra copiilor și 
exploatarea sexuală a copiilor, inclusiv 
pornografia infantilă, constituie violări 
grave ale drepturilor fundamentale, în 
special drepturile copilului la protecție și 
îngrijire pentru asigurarea bunăstării lui, 
astfel cum se stipulează în Convenția 
Organizației Națiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului și în Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene.

(1) Abuzul sexual asupra copiilor și 
exploatarea sexuală a copiilor, inclusiv 
pornografia infantilă, constituie violări 
grave ale legislației și ale drepturilor 
fundamentale, în special drepturile 
copilului la protecție și îngrijire pentru 
asigurarea bunăstării lui, astfel cum se 
stipulează în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite cu privire la drepturile 
copilului și în Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) abuzurile sexuale asupra copiilor se 
petrec frecvent în mediul direct al 
acestora, pe o perioadă mai lungă, fiind 
înfăptuite de persoane cu autoritate, cum 
ar fi părinți, rude, profesori, cei care 
îngrijesc copiii sau lideri religioși; relația 
de dependență dintre victimă și făptaș, 
convențiile stricte sociale și morale ale 
comunității, sentimentul de vinovăție și de 
teamă de represalii sau de excludere din 
comunitate, toate acestea fac ca victimele 
copii să spună extrem de greu ce li se 
întâmplă, uneori copiii păstrând tăcerea 
până când ajung adulți; acesta este un 
obstacol important în calea urmăririi 
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penale a abuzului împotriva copiilor;  
abuzul asupra copiilor rămâne deseori 
ascuns sau nepedepsit;

Or. en

Justificare

Un studiu recent (ce va fi publicat în februarie 2011) afirmă că pentru aproximativ 30% din 
cazuri, abuzatorii au fost părinții, în 10 % mătușile și unchii, în 10/ bunicii și în 8% proprii 
frați sau surori.  În plus, 19% dintre băieți și în jur de 10% dintre fete au fost abuzați de 
proprii lor prieteni. Între 10-20% din cazuri copii sunt abuzați în instituții precum școlile, 
cluburile de sport și biserica.

Amendamentul 46

Timothy Kirkhope în numele grupului ECR

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) abuzul sexual este înfăptuit mai ales 
de către o persoană familiară copilului și 
poate apărea acasă, la școală, în 
comunitate, în grupurile de tineri sau 
religioase sau în sistemul public de 
îngrijire a copiilor;

Or. en

Amendamentul 47
Kinga Gál

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Având în vedere utilizarea tot mai 
intensă a internetului, este foarte 
important să se atragă atenția asupra 
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oportunităților tehnice de prevenire.  
Există nevoia de diseminare a 
materialelor informative în rândul 
părinților și al celor care lucrează în 
domeniul educației cu privire la utilizarea 
unor instrumente de supraveghere 
adecvate pentru filtrarea conținutului 
web.  Ar trebui, de asemenea, sprijinite 
programele și produsele adecvate pentru 
filtrarea conținutului web accesibil prin 
intermediul telefoanelor mobile și al 
consolelor de jocuri. Mai mult, este nevoie 
de măsuri concrete de informare a 
copiilor și de atragere a atenției acestora 
cu privire la pericolele aferente accesului 
neautorizat la informații și imagini pe 
siturile web publice și la riscul de abuz 
asociat acestuia.

Or. hu

Amendamentul 48
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) invită semnatarii Convenției privind 
drepturile copilului (Convenția) care nu 
au îndeplinit obligațiile de raportare 
prevăzute la articolul 44 din Convenție, în 
special Belgia, Cipru, Grecia, Sfântul 
Scaun și Portugalia, să înainteze Comisiei 
pentru drepturile copiilor rapoartele cu 
privire la măsurile adoptate pentru a pune 
în practică drepturile recunoscute în 
Convenție și cele privind progresele 
realizate în exercitarea acestor drepturi;

Or. en
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Amendamentul 49
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre sunt încurajate să 
creeze mecanisme de colectare a datelor 
sau puncte focale, la nivel național sau 
local, în colaborare cu societatea civilă, în 
vederea observării și evaluării 
fenomenului de exploatare sexuală sau de 
abuz sexual asupra copiilor, respectându-
se cerințele privind protecția datelor 
persoanele, în conformitate cu Convenția 
Consiliului Europei CETS nr. 21 privind 
Protecția copiilor împotriva exploatării și 
abuzurilor sexuale.  Pentru a putea 
evalua în mod adecvat rezultatele 
acțiunilor de combatere a abuzului 
sexual, a exploatării sexuale și a 
pornografiei infantile, Uniunea ar trebui 
să continue să-și dezvolte metodologiile și 
metodele de colectare a datelor pentru a 
produce statistice comparabile.

Or. en

Justificare

Nu există date fiabile și cunoștințe despre amploarea acestui fenomen infracțional și nici 
despre eficacitatea măsurilor adoptate în vederea combaterii abuzului sexual și a exploatării 
sexuale a copiilor.

Amendamentul 50
Lena Ek

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Situația procedurală a copiilor ar
trebui consolidată în conformitate cu 
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drepturile acestora în temeiul Convenției 
ONU cu privire la drepturile copilului.

Or. sv

Amendamentul 51
Lena Ek

Propunere de directivă
Considerentul 5b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Autoritățile au datoria de a ajunge la 
o bună înțelegere a copiilor și a modului 
în care aceștia se comportă atunci când 
sunt confruntați cu experiențe 
traumatizante, pentru a asigura un proces 
de strângere a probelor de înaltă calitate 
și a reduce stresul la care sunt supuși 
copiii în momentul aplicării măsurilor 
necesare.  Acest lucru presupune o 
cooperare internațională sporită, precum 
și punerea la dispoziție de către autorități 
a unor resurse suficiente pentru anchetele 
care implică copii. 

Or. sv

Amendamentul 52
Mariya Nedelcheva

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre ar trebui să asigure 
protejarea copiilor împotriva oricărei 
forme de exploatare sexuală sau de abuz 
sexual. În acest sens, școala ar trebui să 
fie instituția privilegiată în ceea ce 
privește prevenirea acestui tip de 
infracțiuni, prin intermediul introducerii 
unor programe de informare și 
sensibilizare. Aceasta presupune ca 
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personalul școlar să beneficieze de o 
formare adecvată, astfel încât să îi 
informeze pe copii cu privire la drepturile 
lor, să îi învețe să recunoască și să evite 
situațiile riscante și, în cazul în care au 
fost victimele unor astfel de infracțiuni, să 
îi încurajeze să vorbească despre acest 
lucru.

Or. fr

Amendamentul 53
Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă nu reglementează 
politicile statelor membre cu privire la 
activitățile sexuale reciproc consimțite în 
care pot fi implicați copii și care pot fi 
considerate ca o descoperire normală a 
sexualității în cursul dezvoltării umane, 
avându-se în vedere tradițiile culturale și 
juridice diverse și noi forme de stabilire și 
menținere de relații printre copii și 
adolescenți, inclusiv prin intermediul 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor.

(7) Prezenta directivă nu reglementează 
politicile statelor membre cu privire la 
activitățile sexuale reciproc consimțite în 
care pot fi implicați copii și care pot fi 
considerate ca o descoperire normală a 
sexualității în cursul dezvoltării umane, 
avându-se în vedere tradițiile culturale și 
juridice diverse și noi forme de stabilire și 
menținere de relații printre copii și 
adolescenți, inclusiv prin intermediul 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor. Aceste chestiuni nu intră 
în domeniul de aplicare a prezentei 
directive. Ține de competența statelor 
membre să definească, în ceea ce privește 
aceste chestiuni, faptele care ar trebui 
incriminate penal.

Or. en

Amendamentul 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Considerentul 7 



AM\854749RO.doc 11/163 PE456.647v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă nu reglementează 
politicile statelor membre cu privire la 
activitățile sexuale reciproc consimțite în 
care pot fi implicați copii și care pot fi 
considerate ca o descoperire normală a 
sexualității în cursul dezvoltării umane, 
avându-se în vedere tradițiile culturale și 
juridice diverse și noi forme de stabilire și 
menținere de relații printre copii și 
adolescenți, inclusiv prin intermediul 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor.

(7)  Dacă nu există elemente care să 
indice abuzul, coerciția sau exploatarea,  
prezenta directivă nu reglementează 
politicile statelor membre cu privire la 
activitățile sexuale reciproc consimțite în 
care pot fi implicați copii și care pot fi 
considerate ca o descoperire normală a 
sexualității în cursul dezvoltării umane, 
avându-se în vedere tradițiile culturale și 
juridice diverse și noi forme de stabilire și 
menținere de relații printre copii și 
adolescenți, inclusiv prin intermediul 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor.

Or. en

Amendamentul 55
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre trebuie încurajate să 
ofere pregătirea necesară pe parcursul 
formării pedagogice a profesorilor și 
personalului din educație, viitor sau 
actual, cu privire la cauzele schimbărilor 
comportamentale ale copiilor precum și la  
schimbările posibile de comportament 
care trebuie urmărite; 

Or. en

Amendamentul 56
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cadrul combaterii abuzului sexual, 
a exploatării sexuale ca copiilor și a 
pornografiei infantile ar trebui să aplice 
în întregime instrumentele existente 
privind  sechestrul și confiscarea 
beneficiilor obținute în urma 
infracțiunilor, cum ar fi Convenția ONU 
împotriva crimei organizate 
transnaționale și protocoalele sale, 
Convenția Consiliului Europei din 1990 
privind spălarea, descoperirea, 
sechestrarea și confiscarea produselor 
infracțiunii, Decizia-cadru 2001/500/JAI 
a Consiliului din 26 iunie 2001 privind 
spălarea banilor, identificarea, urmărirea, 
înghețarea, sechestrarea și confiscarea 
instrumentelor și produselor infracțiunii1, 
Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului 
din 24 februarie 2005 privind confiscarea 
produselor, a instrumentelor și a 
bunurilor având legătură cu 
infracțiunea2. Ar trebui încurajată 
utilizarea instrumentelor și a produselor 
infracțiunii sechestrate și confiscate în 
urma infracțiunilor prevăzute în prezenta 
directivă în vederea consolidării asistenței 
și protecției acordate victimei, inclusiv 
despăgubirea victimelor.
1 JO L 182, 5.7.2001, p. 1.
2 JO L 68, 15.03.2005, p. 49.

Or. en

Amendamentul 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 
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procedurii penale, pentru a se ține seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunța abuzul, precum și de anonimatul 
infractorilor în spațiul virtual. Ar trebui să 
fie puse la dispoziția celor responsabili de 
investigarea și urmărirea penală a unor 
asemenea infracțiuni, instrumente eficace 
de investigare și urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigațiilor și acțiunilor 
de urmărire penală ale infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă. Aceste 
instrumente pot include acțiuni sub 
acoperire, interceptare a comunicațiilor,
supraveghere sub acoperire, inclusiv 
supraveghere electronică, monitorizarea 
conturilor bancare sau alte investigații 
financiare.

procedurii penale, pentru a se ține seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunța abuzul, precum și de anonimatul 
infractorilor în spațiul virtual. Ar trebui să 
fie puse la dispoziția celor responsabili de 
investigarea și urmărirea penală a unor 
asemenea infracțiuni, instrumente eficace 
de investigare și urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigațiilor și acțiunilor 
de urmărire penală ale infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă. Aceste 
instrumente pot include acțiuni sub 
acoperire sau supraveghere, cu condiția 
respectării protejării vieții private în 
conformitate cu standardele naționale și 
cele ale UE.

Or. en

Amendamentul 58
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 
procedurii penale, pentru a se ține seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunța abuzul, precum și de anonimatul 
infractorilor în spațiul virtual. Ar trebui să 
fie puse la dispoziția celor responsabili de 
investigarea și urmărirea penală a unor 
asemenea infracțiuni, instrumente eficace 
de investigare și urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigațiilor și acțiunilor 
de urmărire penală ale infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă. Aceste 
instrumente pot include acțiuni sub 
acoperire, interceptare a comunicațiilor, 
supraveghere sub acoperire, inclusiv 
supraveghere electronică, monitorizarea 
conturilor bancare sau alte investigații 

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 
procedurii penale, pentru a se ține seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunța abuzul, precum și de anonimatul 
infractorilor în spațiul virtual. Ar trebui să 
fie puse la dispoziția celor responsabili de 
investigarea și urmărirea penală a unor 
asemenea infracțiuni, instrumente eficace 
de investigare și urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigațiilor și acțiunilor 
de urmărire penală ale infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă. Aceste 
instrumente pot include acțiuni sub 
acoperire, interceptare a comunicațiilor, 
supraveghere sub acoperire, inclusiv 
supraveghere electronică, monitorizarea 
conturilor bancare sau alte investigații 
financiare, dar vor fi utilizate numai cu 
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financiare. respectarea deplină a principiilor 
necesității și proporționalității,și cu 
asigurarea unei supervizări judiciare. 

Or. en

Amendamentul 59
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 
procedurii penale, pentru a se ține seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunța abuzul, precum și de anonimatul 
infractorilor în spațiul virtual. Ar trebui să 
fie puse la dispoziția celor responsabili de 
investigarea și urmărirea penală a unor 
asemenea infracțiuni, instrumente eficace 
de investigare și urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigațiilor și acțiunilor 
de urmărire penală ale infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă. Aceste 
instrumente pot include acțiuni sub 
acoperire, interceptare a comunicațiilor, 
supraveghere sub acoperire, inclusiv 
supraveghere electronică, monitorizarea 
conturilor bancare sau alte investigații 
financiare.

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 
procedurii penale, pentru a se ține seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunța abuzul, precum și de anonimatul 
infractorilor în spațiul virtual. Ar trebui să 
fie puse la dispoziția celor responsabili de 
investigarea și urmărirea penală a unor 
asemenea infracțiuni, instrumente eficace 
de investigare și urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigațiilor și acțiunilor 
de urmărire penală ale infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă. Aceste 
instrumente pot include acțiuni sub 
acoperire, interceptare a comunicațiilor, 
supraveghere sub acoperire, inclusiv 
supraveghere electronică, monitorizarea 
conturilor bancare sau alte investigații 
financiare. Cooperarea transfrontalieră 
este, de asemenea, considerată ca fiind 
esențială, Europol putând sprijini 
eforturile de dizolvare a rețelelor de 
pornografie infantilă.

Or. el

Amendamentul 60
Michèle Striffler

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Ca măsuri preventive, statele membre 
ar trebui să asigure accesibilitatea 
generală a campaniilor de informare și de 
sensibilizare, având grijă, în mod special, 
ca acestea să fie înțelese de către copiii 
care nu știu încă să citească. În acest 
sens, ar trebui expuse în toate instituțiile 
școlare (grădinițe, școli primare și 
gimnaziale, licee) și, în general, în toate 
locurile frecventate de copii anunțuri 
suficient de ușor de înțeles și adaptate 
fiecărei grupe de vârstă.

Or. fr

Amendamentul 61
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Instrumente eficiente de anchetă și o 
cooperare transfrontalieră deplină în 
vederea asigurării accesului rapid și 
eficient la cazierele judiciare și la bazele 
de date internaționale privind abuzurile 
asupra copiilor ar trebui să fie puse la 
dispoziția celor responsabili de 
anchetarea și urmărirea în justiție a 
acestor infracțiuni, întrucât, așa cum a 
confirmat Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, copiii au dreptul la 
protecție din partea statului, sub forma 
descurajării eficiente a unor astfel de 
forme grave de interferență în aspectele 
esențiale ale vieții private a copiilor. 
Aceste instrumente pot include detectarea 
rapidă a datelor prin care pot fi 
identificați utilizatorii de internet, în 
special în spațiile online în care 
ademenirea copiilor este cel mai probabil 
să aibă loc și care garantează 
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utilizatorilor anonimitate publică, 
operațiuni sub acoperire, interceptarea 
comunicațiilor, supravegherea sub 
acoperire, inclusiv supravegherea 
electronică, monitorizarea conturilor 
bancare, a transferurilor sau alte 
investigații financiare, ținându-se seama 
de principiul proporționalității și sub 
control judiciar.

Or. it

Amendamentul 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Statele membre ar trebui să 
promoveze dialogul și comunicarea 
deschisă cu țările din afara Uniunii 
pentru putea urmări penal , în temeiul 
legislației naționale în vigoare, făptașii 
care călătoresc în afara frontierelor 
Uniunii în scopuri legate de turismul 
sexual.  

Or. en

Amendamentul 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Măsurile de protecție a victimelor 
copii ar trebui să fie luate în interesul 
superior al acestora, ținându-se seama de o 
evaluare a nevoilor acestora. Accesul 
victimelor copii la o cale de atac, inclusiv 
la consiliere juridică gratuită și la 
reprezentare, precum și la măsuri de 

(10) Măsurile de protecție a victimelor 
copii și măsurile de adaptare a sistemului 
judiciar care se ocupă de acestea ar trebui 
să fie luate în interesul superior al copiilor, 
ținându-se seama de o evaluare a nevoilor 
acestora și de dreptul lor de a fi protejați 
împotriva riscului de a deveni victime în 
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soluționare a conflictelor de interese atunci 
când abuzul are loc în cadrul familiei, ar 
trebui să fie simplu. De asemenea, 
victimele copii ar trebui să fie protejate de 
sancțiuni, de exemplu cele în temeiul 
legislației naționale privind imigrația și 
prostituția, dacă aduc cazul lor în atenția 
autorităților competente. În plus, 
participarea victimelor copii la procedura 
penală nu ar trebui să provoace traume 
suplimentare ca rezultat al audierilor sau 
contactului vizual cu infractorii.

mod repetat, în special prin intruziunea în 
viața lor privată, și acordând importanța 
cuvenită opiniilor lor, astfel cum se 
prevede, de exemplu, în Orientările ONU 
privind justiția în cauze care implică 
victime copii și martori copii ai unor 
infracțiuni și în Orientările Comitetului 
de Miniștri al Consiliului Europei privind 
o justiție adaptată nevoilor copiilor. 
Accesul victimelor copii la o cale de atac, 
inclusiv la consiliere juridică gratuită și la 
reprezentare, precum și la măsuri de 
soluționare a conflictelor de interese atunci 
când abuzul are loc în cadrul familiei, ar 
trebui să fie simplu. În acest sens, 
victimele copii și părinții lor, dacă nu sunt 
implicați în presupusul abuz, ar trebui să 
fie pe deplin informați cu privire la 
drepturile lor, la serviciile aflate la 
dispoziția lor și la progresul și rezultatul 
procedurilor și ar trebui să dispună de 
consiliere și reprezentare juridică în 
vederea solicitării de despăgubiri. În plus, 
ar trebui formulate prevederi pentru 
părinții sau tutorii neimplicați, pentru a 
primi ajutorul și pregătirea necesară în 
vederea sprijinirii copiilor pe perioada 
procedurilor și pe perioada de recuperare;
De asemenea, victimele copii ar trebui să 
fie protejate de sancțiuni, de exemplu cele 
în temeiul legislației naționale privind 
imigrația și prostituția, dacă aduc cazul lor 
în atenția autorităților competente. În plus, 
participarea victimelor copii la procedura 
penală nu ar trebui să provoace traume 
suplimentare ca rezultat al audierilor sau 
contactului vizual cu infractorii.

Or. en

Amendamentul 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Considerentul 10 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Măsurile de protecție a victimelor 
copii ar trebui să fie luate în interesul 
superior al acestora, ținându-se seama de o 
evaluare a nevoilor acestora. Accesul 
victimelor copii la o cale de atac, inclusiv 
la consiliere juridică gratuită și la 
reprezentare, precum și la măsuri de 
soluționare a conflictelor de interese atunci 
când abuzul are loc în cadrul familiei, ar 
trebui să fie simplu. De asemenea, 
victimele copii ar trebui să fie protejate de 
sancțiuni, de exemplu cele în temeiul 
legislației naționale privind imigrația și 
prostituția, dacă aduc cazul lor în atenția 
autorităților competente. În plus, 
participarea victimelor copii la procedura 
penală nu ar trebui să provoace traume 
suplimentare ca rezultat al audierilor sau 
contactului vizual cu infractorii.

(10) Măsurile de protecție a copiilor 
victime ar trebui să adoptate în interesul 
superior al acestora, ținându-se seama de o 
evaluare a nevoilor lor inclusiv de 
protecția permanentă a identității lor. În 
cadrul unor astfel de măsuri ar trebui 
incluse prevenirea abuzului prin 
organizarea de companii de sensibilizare 
adresate tuturor părților implicate, 
inclusiv copii, părinți, factorii educativi, 
pentru a le permite să recunoască 
semnele abuzului sexual, atât online cât și 
offline. Accesul victimelor copii la o cale 
de atac, inclusiv la consiliere juridică 
gratuită și la reprezentare, precum și la 
măsuri de soluționare a conflictelor de 
interese atunci când abuzul are loc în 
cadrul familiei, ar trebui să fie simplu. De 
asemenea, victimele copii ar trebui să fie 
protejate de sancțiuni, de exemplu cele în 
temeiul legislației naționale privind 
imigrația și prostituția, dacă aduc cazul lor 
în atenția autorităților competente. În plus, 
participarea victimelor copii la procedura 
penală nu ar trebui să provoace traume 
suplimentare ca rezultat al audierilor sau 
contactului vizual cu infractorii.

Or. en

Amendamentul 65
Mariya Nedelcheva

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Dată fiind gravitatea sechelelor 
psihologice care pot surveni în urma 
abuzurilor sexuale și faptul că victimele 
copii au dificultăți, iar uneori le este frică 
să vorbească despre aceste lucruri, statele 
membre trebuie să garanteze că termenele 
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de prescripție țin cont de caracterul 
excepțional al infracțiunilor. Aceste 
termene ar trebui, de fapt, să fie suficient 
de lungi, astfel încât să permită unei 
persoane care a depășit vârsta legală a 
majoratului să depună plângere pentru 
infracțiuni comise împotriva sa în 
copilărie, fără ca această plângere să fie 
respinsă datorită prescrierii faptelor. 
Persoanele adulte care au fost victime ale 
unor abuzuri sexuale în copilărie, ar 
trebui, de asemenea, să beneficieze pe tot 
parcursul procedurii penale și, dacă acest 
lucru se dovedește a fi necesar, după 
finalizarea procedurii, de sprijin 
psihologic și de asistență juridică 
adaptate.

Or. fr

Amendamentul 66
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Victimele copii ar trebui protejate de 
sancțiuni și ar trebui să primească  sprijin 
și consiliere juridică adecvate, chiar și 
atunci când nu au fost demarate 
procedurile penale.

Or. en

Amendamentul 67
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Considerentul 10b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Victimele copiii nu ar trebui să aibă 
contact vizual cu infractorii în timpul 
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procedurii penale. 

Or. en

Amendamentul 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru prevenirea și minimizarea 
recidivei, infractorii ar trebui să fie supuși 
unei evaluări a pericolului pe care îl 
reprezintă și a riscurilor posibile de 
recidivă în ceea ce privește infracțiunile 
sexuale împotriva copiilor și ar trebui să 
aibă acces la programe sau măsuri de 
intervenție eficace, pe bază de voluntariat.

(11) Pentru prevenirea și minimizarea 
recidivei, infractorii ar trebui  să aibă 
acces la  programe  de sprijin sau de 
acordare de îngrijiri pe bază de 
voluntariat.

Or. en

Amendamentul 69
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru prevenirea și minimizarea 
recidivei, infractorii ar trebui să fie supuși 
unei evaluări a pericolului pe care îl 
reprezintă și a riscurilor posibile de 
recidivă în ceea ce privește infracțiunile 
sexuale împotriva copiilor și ar trebui să 
aibă acces la programe sau măsuri de 
intervenție eficace, pe bază de voluntariat.

(11) Pentru prevenirea și minimizarea 
recidivei, infractorii ar trebui să fie supuși 
unei evaluări a pericolului pe care îl 
reprezintă și a riscurilor posibile de 
recidivă în ceea ce privește infracțiunile 
sexuale împotriva copiilor și ar trebui să 
aibă acces la programe sau măsuri de 
intervenție eficace, pe bază de voluntariat.
Pentru a asigura eficiența măsurilor de 
intervenție, statele membre sunt 
încurajate să efectueze periodic evaluări 
ale metodelor și practicilor care conduc la 
cele mai bune rezultate, precum și să 
finanțeze studii la nivelul Uniunii care să 
permită comparații și schimburi de cele 
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mai bune practici.

Or. en

Justificare

Este nevoie de mai multe informații privind eficacitatea eforturilor de prevenire, pentru că 
trebuie să știm dacă acțiunile întreprinse pentru a preveni abuzurile funcționează într-adevăr. 
În același timp, poate fi dificil pentru un stat membru să facă singur studii de asemenea 
dimensiuni, care să-i permită răspunsuri fiabile.  Astfel, ar fi foarte utile cercetări la nivelul 
UE.

Amendamentul 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite activități care presupun contacte 
periodice cu copii, dacă este cazul, atunci 
când pericolul pe care îl reprezintă aceștia 
și riscurile posibile de recidivă impun acest 
lucru. Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicții pe întreg teritoriul UE ar trebui
să fie facilitată.

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite activități profesionale și de 
voluntariat legate de supravegherea 
copiilor, dacă este cazul, atunci când 
pericolul pe care îl prezintă aceștia și 
riscurile posibile de recidivă impun acest 
lucru. Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicții pe întreg teritoriul UE ar trebui 
să fie facilitată.

Or. en

Amendamentul 71
Mariya Nedelcheva

Propunere de directivă
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite activități care presupun contacte 

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite orice tip de activități care 



PE456.647v02-00 22/163 AM\854749RO.doc

RO

periodice cu copii, dacă este cazul, atunci 
când pericolul pe care îl reprezintă aceștia 
și riscurile posibile de recidivă impun acest 
lucru. Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicții pe întreg teritoriul UE ar trebui 
să fie facilitată.

presupun contacte periodice cu copiii, 
atunci când pericolul pe care îl reprezintă 
aceștia și riscurile posibile de repetare a 
infracțiunilor impun acest lucru, dacă este 
cazul. Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicții pe întreg teritoriul UE ar trebui 
să fie facilitată.

Or. fr

Amendamentul 72
Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite activități care presupun contacte 
periodice cu copii, dacă este cazul, atunci 
când pericolul pe care îl reprezintă aceștia 
și riscurile posibile de recidivă impun acest 
lucru. Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicții pe întreg teritoriul UE ar trebui 
să fie facilitată.

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite activități profesionale care 
presupun contacte periodice cu copii, dacă 
este cazul, atunci când pericolul pe care îl 
prezintă aceștia și riscurile posibile de 
recidivă impun acest lucru. Punerea în 
aplicare a unor asemenea interdicții pe 
întreg teritoriul UE ar trebui să fie 
facilitată.

Or. en

Amendamentul 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite activități care presupun contacte 
periodice cu copii, dacă este cazul, atunci 
când pericolul pe care îl reprezintă aceștia 
și riscurile posibile de recidivă impun 
acest lucru. Punerea în aplicare a unor 

(12) În cazuri de recidivă sau tentative de 
recidivă, autoritățile judiciare pot adopta 
măsuri pentru a împiedica, temporar sau 
permanent, orice contacte profesionale 
periodice între infractori și copii; 
Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicții pe întreg teritoriul UE ar trebui 
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asemenea interdicții pe întreg teritoriul UE 
ar trebui să fie facilitată.

să fie facilitată.

Or. en

Amendamentul 74
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați să exercite activități 
profesionale care implică direct activități 
de îngrijire a copiilor.

Or. en

Amendamentul 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 

(13) Materialele conținând abuzuri 
sexuale asupra copiilor, care constau în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri sexuale asupra copiilor, 
îngreunând astfel încărcarea de către 
infractori a unui astfel de conținut pe site-
urile internet accesibile publicului, evitând 
măsurile tehnice ineficiente care, nu 
numai că lasă materialele  ilegale pe 
internet, dar și conduc la victimizarea 
repetată ca copiilor abuzați. Prin urmare, 
este necesară eliminarea conținutului la 
sursă cât mai curând posibil, precum și
adoptarea de măsuri împotriva celor care
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găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale 
nu sunt localizate în interiorul UE, ar 
trebui să fie instituite, de asemenea, 
mecanisme de blocare a accesului, de pe 
teritoriul Uniunii, la pagini internet 
identificate ca diseminând sau conținând 
pornografie infantilă. În acest scop, pot fi 
folosite diverse mecanisme considerate ca 
fiind corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe 
al cărei scop este culegerea de informații 
și asigurarea unei acoperiri 
corespunzătoare și a schimbului de 
rapoarte cu privire la tipurile majore de 
conținuturi online ilegale.

sunt suspectați că distribuie sau descarcă 
imagini cu materiale conținând abuzuri 
sexuale asupra copiilor. UE, în special prin 
cooperare sporită cu țările terțe și cu 
ajutorul acordurilor bilaterale și 
multilaterale,ar trebui să urmărească 
facilitarea eliminării efective și a 
incriminării penale concomitente de către 
autoritățile țării terțe a persoanelor care au 
plasat materialele conținând abuzuri 
sexuale pe site-urile de internet găzduite 
pe teritoriul său sau care au determinat 
distribuția acestora pe internet.   În acest 
scop, trebuie utilizate rezultatele 
programului„ Pentru un internet mai 
sigur”, trebuie sprijinit și stimulat 
furnizorul de servicii internet, de 
asemenea, trebuie cooperat cu ONG-urile 
și asociațiile relevante, cum ar fi Asociația  
Liniilor Directe de Contact pe Internet;  ar 
trebui să se stabilească și consolideze
cooperarea între autoritățile publice și 
serviciile furnizoare de internet, pentru a 
coordona și face mai rapide comunicarea 
de atenționări, eforturile de ștergere și 
colectarea de probe în vederea urmăririi 
penale.  Orice astfel de acțiuni trebuie să 
respecte drepturile utilizatorilor finali, să 
fie instituite prin lege și să respecte 
procedurile juridice și judiciare existente și 
să respecte Convenția europeană a 
drepturilor omului și Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 76
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor 
conținând abuzuri asupra copiilor, 
îngreunând astfel încărcarea de către 
infractori a unui astfel de conținut pe site-
urile internet accesibile publicului. Prin 
urmare este necesară eliminarea 
conținutului la sursă și reținerea celor care 
distribuie sau descarcă imagini cu abuzuri 
asupra copiilor. UE, în special prin 
cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale 
nu sunt localizate în interiorul UE, ar 
trebui să fie instituite, de asemenea, 
mecanisme de blocare a accesului, de pe 
teritoriul Uniunii, la pagini internet 
identificate ca diseminând sau conținând 
pornografie infantilă. În acest scop, pot fi 
folosite diverse mecanisme considerate ca 
fiind corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 

(13) Reprezentarea unor acte sexuale 
implicând persoane în vârstă de până la 
18 ani constituie un tip specific de 
conținut, a cărui producere, difuzare, 
multiplicare sau procurare nu sunt 
protejate prin invocarea drepturilor 
fundamentale. Utilizarea expresiei 
„reprezentarea de activități sexuale" are 
rolul de a extinde definiția noțiunii de 
abuz la toate actele sexuale în care sunt 
implicate persoane cu vârsta mai mică de 
18 ani, chiar și în cazul în care acestea 
sunt silite să săvârșească astfel de 
activități asupra lor însele. Prin urmare,
este necesară eliminarea neîntârziată a 
conținutului la sursă și reținerea celor care 
distribuie sau descarcă astfel de 
conținuturi, precum și urmărirea lor 
printr-o procedură în conformitate cu 
statul de drept. UE, în special prin 
cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, precum și cu 
ajutorul unor acorduri bilaterale sau 
multilaterale, ar trebui să urmărească 
facilitarea eliminării efective de către 
autoritățile țării terțe a site-urilor internet 
care conțin reprezentări ale unor acte 
sexuale în care sunt implicate persoane în 
vârstă de până la 18 ani, găzduite pe 
teritoriul său. Trebuie intensificată 
colaborarea cu Asociația Internațională a 
Liniilor Directe de Contact pe Internet 
(INHOPE). Pentru a evita suprapunerea 
activităților, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice. Orice astfel de dezvoltări trebuie 
să țină seama de drepturile utilizatorilor 
finali, să fie conforme cu procedurile 
juridice și judiciare existente și să respecte 
Convenția europeană a drepturilor omului 



PE456.647v02-00 26/163 AM\854749RO.doc

RO

blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

și Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene. Programul pentru un 
internet mai sigur a stabilit o rețea de linii 
directe al cărei scop este culegerea de 
informații și asigurarea unei acoperiri 
corespunzătoare și a schimbului de 
rapoarte cu privire la tipurile majore de 
conținuturi online ilegale.

Or. de

Amendamentul 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui 
astfel de conținut pe site-urile internet 
accesibile publicului. Prin urmare este 
necesară eliminarea conținutului la sursă și 
reținerea celor care distribuie sau descarcă 
imagini cu abuzuri asupra copiilor. UE, în 
special prin cooperare sporită cu țările terțe 
și organizațiile internaționale, ar trebui să 

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor. Prin urmare este 
necesară eliminarea conținutului la sursă și 
reținerea celor care distribuie sau descarcă 
imagini cu abuzuri asupra copiilor. UE, în 
special prin cooperare sporită cu țările terțe 
și organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
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urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale 
nu sunt localizate în interiorul UE, ar 
trebui să fie instituite, de asemenea, 
mecanisme de blocare a accesului, de pe 
teritoriul Uniunii, la pagini internet 
identificate ca diseminând sau conținând 
pornografie infantilă. În acest scop, pot fi 
folosite diverse mecanisme considerate ca 
fiind corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte 
Convenția europeană a drepturilor 
omului și Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene. 
Programul pentru un internet mai sigur a 
stabilit o rețea de linii directe al cărei scop 
este culegerea de informații și asigurarea 
unei acoperiri corespunzătoare și a 
schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

găzduite pe teritoriul său. În acest scop, ar 
trebui instituite mecanisme de consolidare 
a cooperării internaționale între state, 
autoritățile judiciare sau polițienești și 
centre de raportare a pornografiei 
infantile, pentru a asigura eliminarea 
sigură și rapidă a unor astfel de site-uri 
de internet. 

Or. en
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Amendamentul 78
Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă,
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale nu 
sunt localizate în interiorul UE, ar trebui 
să fie instituite, de asemenea, mecanisme 
de blocare a accesului, de pe teritoriul 
Uniunii, la pagini internet identificate ca
diseminând sau conținând pornografie 
infantilă. În acest scop, pot fi folosite 
diverse mecanisme considerate ca fiind 
corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare, este necesară 
eliminarea conținutului la sursă cât mai 
curând posibil, precum și reținerea și 
adoptarea de măsuri împotriva celor care
sunt suspectați că distribuie sau descarcă 
imagini cu materiale conținând abuzuri 
asupra copiilor. UE, în special prin 
cooperare sporită cu țările terțe și cu 
ajutorul acordurilor bilaterale și 
multilaterale,ar trebui să urmărească 
facilitarea eliminării efective  pe paginilor 
de internet care conțin sau diseminează 
materialele conținând abuzuri sexuale 
împotriva copiilor, precum și facilitarea 
urmăririi penale de către autoritățile țării 
terțe a persoanelor de pe teritoriul său care 
au plasat materiale conținând abuzuri 
împotriva copiilor sau care au determinat 
distribuția acestora pe internet.   Cu toate 
acestea, deoarece, în ciuda unor astfel de 
eforturi, eliminarea de la sursă a 
conținuturilor cu pornografie infantilă se 
dovedește a fi dificilă atunci când 
materialele originale nu sunt localizate în 
interiorul UE, statele membre ar putea să  
implementeze măsuri suplimentare de 
restricționare a accesului la internet a 
utilizatorilor de pe teritoriul lor la pagini 
internet care conțin sau diseminează 
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internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

materiale conținând abuzuri asupra 
copiilor. În acest scop, pot fi folosite 
diverse mecanisme considerate ca fiind 
corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
ordonării de măsuri suplimentare, cum ar 
fi blocarea, de către autoritățile judiciare 
sau polițienești competente, sau sprijinirea 
ori stimularea furnizorilor de servicii 
internet de a dezvolta, pe bază de 
voluntariat, coduri de conduită și orientări 
privind restricționare accesului la astfel de 
pagini internet. Toate măsurile tehnice în 
vederea eliminării sau restricționării 
accesului la paginile de internet care 
conțin sau diseminează materiale 
conținând abuzuri asupra copiilor ar 
trebui să fie reglementate prin cooperarea 
între autoritățile publice, în special pentru a 
asigura liste naționale, cât mai complete 
posibil, a site-urilor internet care conțin 
materiale cu pornografie infantilă și pentru 
a evita suprapunerea activităților Orice 
astfel de măsuri trebuie să respecte 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

Or. en

Justificare

Ar trebui instituite, prin acorduri internaționale, proceduri stricte, care să asigure luarea de 
măsuri imediate în vederea eliminării conținutului ilegal la sursă, asigurând totodată 
păstrarea probelor pentru cercetările poliției. Statele membre vor hotărî dacă implementează
măsuri suplimentare, cum ar fi blocarea, restricționarea accesului la paginile de internet 
care conțin materiale cu abuzuri asupra copiilor.
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Amendamentul 79
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor 
conținând abuzuri asupra copiilor, 
îngreunând astfel încărcarea de către 
infractori a unui astfel de conținut pe site-
urile internet accesibile publicului. Prin 
urmare este necesară eliminarea 
conținutului la sursă și reținerea celor care 
distribuie sau descarcă imagini cu abuzuri 
asupra copiilor. UE, în special prin 
cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale 
nu sunt localizate în interiorul UE, ar 
trebui să fie instituite, de asemenea, 
mecanisme de blocare a accesului, de pe 
teritoriul Uniunii, la pagini internet 
identificate ca diseminând sau conținând 
pornografie infantilă. În acest scop, pot fi 
folosite diverse mecanisme considerate ca 
fiind corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 

(13) Reprezentarea unor acte sexuale 
implicând persoane în vârstă de până la 
18 ani constituie un tip specific de 
conținut, a cărui producere, difuzare, 
multiplicare sau procurare nu sunt 
protejate prin invocarea drepturilor 
fundamentale. Utilizarea expresiei 
„reprezentarea de activități sexuale" are 
rolul de a extinde definiția noțiunii de 
abuz la toate actele sexuale în care sunt 
implicate persoane cu vârsta mai mică de 
18 ani, chiar și în cazul în care acestea 
sunt silite să săvârșească astfel de 
activități asupra lor însele. Prin urmare,
este necesară eliminarea neîntârziată a 
conținutului la sursă și reținerea celor care 
distribuie sau descarcă astfel de 
conținuturi, precum și urmărirea lor 
printr-o procedură în conformitate cu 
statul de drept. UE, în special prin 
cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, precum și cu 
ajutorul unor acorduri bilaterale sau 
multilaterale, ar trebui să urmărească 
facilitarea eliminării efective de către 
autoritățile țării terțe a site-urilor internet 
care conțin reprezentări ale unor acte 
sexuale în care sunt implicate persoane în 
vârstă de până la 18 ani, găzduite pe 
teritoriul său. Trebuie intensificată 
colaborarea cu Asociația Internațională a 
Liniilor Directe de Contact pe Internet 
(INHOPE). Pentru a evita suprapunerea 
activităților, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice Orice astfel de dezvoltări trebuie să 
țină seama de drepturile utilizatorilor finali, 
să fie conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
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blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

Or. de

Amendamentul 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea 
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului și pentru a se asigura că se 
acordă prioritate cercetării și punerii sub 
urmărire a unor astfel de infracțiuni. Prin 
urmare este necesară eliminarea 
conținutului la sursă și reținerea celor care 
distribuie sau descarcă imagini cu abuzuri 
asupra copiilor. UE, în special prin 
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de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale 
nu sunt localizate în interiorul UE, ar 
trebui să fie instituite, de asemenea, 
mecanisme de blocare a accesului, de pe 
teritoriul Uniunii, la pagini internet 
identificate ca diseminând sau conținând 
pornografie infantilă. În acest scop, pot fi 
folosite diverse mecanisme considerate ca 
fiind corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
și a urmăririi penale de către autoritățile 
țării terțe a site-urilor internet care conțin 
pornografie infantilă, găzduite pe teritoriul 
său. Ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Numai în condițiile unei 
cooperări dificile cu țările terțe în ceea ce 
privește eliminarea materialelor și 
urmărirea penală, statele membre pot 
recurge la măsuri legale de restricționare 
a accesului la paginile de internet care 
conțin sau diseminează imagini cu 
abuzuri asupra copiilor. Programul pentru 
un internet mai sigur a stabilit o rețea de 
linii directe al cărei scop este culegerea de 
informații și asigurarea unei acoperiri 
corespunzătoare și a schimbului de 
rapoarte cu privire la tipurile majore de 
conținuturi online ilegale.

Or. en
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Amendamentul 81
Lena Ek

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea 
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale 
nu sunt localizate în interiorul UE, ar 
trebui să fie instituite, de asemenea, 
mecanisme de blocare a accesului, de pe 
teritoriul Uniunii, la pagini internet 
identificate ca diseminând sau conținând 
pornografie infantilă. În acest scop, pot fi 
folosite diverse mecanisme considerate ca 
fiind corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea 
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. În vederea 
eliminării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.
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copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea 
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea 
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
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internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale 
nu sunt localizate în interiorul UE, ar 
trebui să fie instituite, de asemenea, 
mecanisme de blocare a accesului, de pe 
teritoriul Uniunii, la pagini internet 
identificate ca diseminând sau conținând 
pornografie infantilă. În acest scop, pot fi 
folosite diverse mecanisme considerate ca 
fiind corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. În vederea 
eliminării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

Or. en
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Amendamentul 83
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea 
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale nu 
sunt localizate în interiorul UE, ar trebui să 
fie instituite, de asemenea, mecanisme de 
blocare a accesului, de pe teritoriul 
Uniunii, la pagini internet identificate ca 
diseminând sau conținând pornografie 
infantilă. În acest scop, pot fi folosite 
diverse mecanisme considerate ca fiind 
corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea 
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă nu este adesea 
posibilă atunci când materialele originale 
nu sunt localizate în interiorul UE, fie 
pentru că statul în care se află serverele 
nu dorește să coopereze, fie pentru că 
procesul de obținere a eliminării 
materialului în cazul statului respectiv, se 
dovedește a dura foarte mult. În 
consecință, ar trebui să fie instituite, de 
asemenea, mecanisme de blocare a 
accesului, de pe teritoriul Uniunii, la pagini 
internet identificate ca diseminând sau 
conținând pornografie infantilă. În acest 
scop, pot fi folosite diverse mecanisme 
considerate ca fiind corespunzătoare, 
inclusiv facilitarea emiterii ordinului 
pentru o astfel de blocare, de către 
autoritățile judiciare sau polițienești 
competente sau, prin măsuri nelegislative,
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copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

sprijinirea ori stimularea furnizorilor de 
servicii internet de a dezvolta, pe bază de 
voluntariat, coduri de conduită și orientări 
privind blocarea accesului la astfel de 
pagini internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

Or. en

Amendamentul 84
Michèle Striffler

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea 

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea 
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celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale nu 
sunt localizate în interiorul UE, ar trebui să 
fie instituite, de asemenea, mecanisme de 
blocare a accesului, de pe teritoriul 
Uniunii, la pagini internet identificate ca 
diseminând sau conținând pornografie 
infantilă. În acest scop, pot fi folosite 
diverse mecanisme considerate ca fiind 
corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 

celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale nu 
sunt localizate în interiorul UE, ar trebui să 
fie instituite, de asemenea, mecanisme de 
blocare a accesului, de pe teritoriul 
Uniunii, la pagini internet identificate ca 
diseminând sau conținând pornografie 
infantilă. În acest scop, pot fi folosite 
diverse mecanisme considerate ca fiind 
corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau obligația 
impusă furnizorilor de servicii internet de a 
dezvolta, în scopul consolidării 
responsabilităților lor, coduri de conduită 
și orientări privind blocarea accesului la 
astfel de pagini internet. Tot în vederea 
eliminării și blocării conținuturilor cu 
abuzuri asupra copilului, ar trebui să se 
stabilească și consolideze cooperarea între 
autoritățile publice, în special pentru a 
asigura liste naționale, cât mai complete 
posibil, a site-urilor internet care conțin 
materiale cu pornografie infantilă și pentru 
a evita suprapunerea activităților. Orice 
astfel de dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
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ilegale. ilegale.

Or. fr

Amendamentul 85

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea 
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale nu 
sunt localizate în interiorul UE, ar trebui să 
fie instituite, de asemenea, mecanisme de 
blocare a accesului, de pe teritoriul 
Uniunii, la pagini internet identificate ca 
diseminând sau conținând pornografie 
infantilă. În acest scop, pot fi folosite 
diverse mecanisme considerate ca fiind 
corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea 
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Trebuie șterse 
toate paginile care conțin imagini ale 
abuzurilor sexuale asupra copiilor, care 
provin din statele membre ale UE. Cu 
toate acestea, deoarece, în ciuda unor astfel 
de eforturi, eliminarea de la sursă a 
conținuturilor cu pornografie infantilă se 
dovedește a fi dificilă atunci când 
materialele originale nu sunt localizate în 
interiorul UE, ar trebui să fie instituite, de 
asemenea, mecanisme de blocare a 
accesului, de pe teritoriul Uniunii, la pagini 
internet identificate ca diseminând sau 
conținând pornografie infantilă. În acest 
scop, pot fi folosite diverse mecanisme 
considerate ca fiind corespunzătoare, 
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stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

inclusiv facilitarea emiterii ordinului 
pentru o astfel de blocare, de către 
autoritățile judiciare sau polițienești 
competente sau sprijinirea ori stimularea 
furnizorilor de servicii internet de a 
dezvolta, pe bază de voluntariat, coduri de 
conduită și orientări privind blocarea 
accesului la astfel de pagini internet. Tot în 
vederea eliminării și blocării conținuturilor 
cu abuzuri asupra copilului, ar trebui să se 
stabilească și consolideze cooperarea între 
autoritățile publice, în special pentru a 
asigura liste naționale, cât mai complete 
posibil, a site-urilor internet care conțin 
materiale cu pornografie infantilă și pentru 
a evita suprapunerea activităților. Orice 
astfel de dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

Or. en

Amendamentul 86
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Toate datele cu caracter personal 
prelucrate în cadrul punerii în aplicare a 
prezentei directive ar trebui să fie 
protejate în conformitate cu toate normele 
UE în materie de respectare a vieții 
private și de protecție a datelor.
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Or. en

Amendamentul 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Toate datele cu caracter personal 
prelucrate în cadrul punerii în aplicare a 
prezentei directive ar trebui să fie 
protejate în conformitate cu Decizia-
cadru 2008/977/JAI din 27 noiembrie 
2008 a Consiliului privind protecția 
datelor cu caracter personal prelucrate în 
cadrul cooperării polițienești și judiciare 
în materie penală1 precum și  în 
conformitate cu Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 iulie 2002 privind prelucrarea 
datelor personale și protejarea 
confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice2 (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) și cu principiile stabilite în 
Convenția Consiliului Europei din 28 
ianuarie 1981 pentru protejarea 
persoanelor față de prelucrarea automată 
a datelor cu caracter personal, pe care 
toate statele membre au ratificat-o.
_____________
1 JO L 350, 30.12.2008, p. 60.
2 JO L 201, 31.07.2002, p. 37.

Or. en

Amendamentul 88
Lena Ek

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Comisia ar trebui să analizeze 
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riscurile și posibilele efecte negative ale 
blocării site-urilor de internet; Analiza ar 
trebui să evalueze măsura în care ar putea 
fi afectate drepturile democratice ale 
cetățenilor europeni și să țină cont de 
faptul că în societățile totalitare blocarea 
site-urilor este  preponderent făcută 
pentru a limita libertatea de exprimare.

Or. en

Amendamentul 89
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, și cu precădere 
demnitatea umană, interzicerea torturii și a 
tratamentelor și pedepselor inumane sau 
degradante, drepturile copilului, dreptul la 
libertate și securitate, libertatea de 
exprimare și de informare, protecția datelor 
cu caracter personal, dreptul la o cale de 
atac eficientă și la un proces echitabil și 
principiile legalității și proporționalității 
infracțiunilor și sancțiunilor. În special, 
prezenta directivă urmărește să asigure 
respectarea deplină a acelor drepturi și 
trebuie să fie pusă în aplicare în mod 
corespunzător.

(15) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, cu precădere 
demnitatea umană, interzicerea torturii și a 
tratamentelor și pedepselor inumane sau 
degradante, drepturile copilului, dreptul la 
libertate și securitate, libertatea de 
exprimare și de informare, protecția vieții 
private și a datelor cu caracter personal, 
dreptul la o cale de atac eficientă și la un 
proces echitabil și principiile legalității și 
proporționalității infracțiunilor și 
sancțiunilor. În special, prezenta directivă 
urmărește să asigure respectarea deplină a 
acelor drepturi și trebuie să fie pusă în 
aplicare în mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 90
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă urmărește stabilirea de Prezenta directivă are drept obiectiv 



AM\854749RO.doc 43/163 PE456.647v02-00

RO

norme minime privind stabilirea 
infracțiunilor și a sancțiunilor în domeniul 
exploatării sexuale a copiilor. Aceasta 
urmărește, de asemenea, introducerea unor 
dispoziții comune în vederea întăririi 
prevenirii infracțiunilor și a protecției 
victimelor acestora.

stabilirea unor norme minime privind 
stabilirea infracțiunilor și a sancțiunilor în 
ceea ce privește abuzul sexual asupra 
copiilor și exploatarea sexuală a copiilor, 
precum și prezentarea de materiale 
conținând abuzuri sexuale asupra 
copiilor. Aceasta urmărește, de asemenea, 
introducerea unor dispoziții comune în 
vederea întăririi prevenirii infracțiunilor și 
a protecției victimelor acestora.

Or. en

Amendamentul 91
Antigoni Papadopoulou

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) "copil" înseamnă orice persoană având 
o vârstă mai mică de 18 ani;

(a) „copil” înseamnă orice minor/persoană  
care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual în conformitate 
cu dreptul intern;

Or. en

Amendamentul 92

Jean Lambert în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „pornografie infantilă” înseamnă (b) „imagini conținând abuzuri asupra 
copiilor” înseamnă

(Această modificare se aplică întregului 
text. Adoptarea sa va necesita modificări 
corespunzătoare în întregul text.)

Or. en
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Amendamentul 93
Ernst Strasser

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „pornografie infantilă” înseamnă (b) „pornografie infantilă” sau material 
conținând abuzuri sexuale asupra copiilor
înseamnă:

Or. en

Amendamentul 94
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „pornografie infantilă” înseamnă (b) „imagini conținând abuzuri asupra 
copiilor” înseamnă

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „pornografie infantilă” înseamnă (b) „pornografie infantilă” sau material 
conținând abuzuri asupra copiilor
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înseamnă:

Or. en

Amendamentul 96
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) orice material care prezintă vizual 
orice persoană care apare ca fiind un 
copil implicat într-un comportament 
sexual explicit, real sau simulat, sau orice 
prezentare a organelor sexuale ale unei 
persoane care apare ca fiind un copil, in 
principal cu scop sexual; sau

eliminat

Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii) orice material care prezintă vizual orice 
persoană care apare ca fiind un copil 
implicat într-un comportament sexual 
explicit, real sau simulat, sau orice 
prezentare a organelor sexuale ale unei 
persoane care apare ca fiind un copil, in
principal cu scop sexual; ou

iii) orice material care arată un copil sau 
imaginea virtuală a unui copil implicat 
într-un comportament sexual explicit, real 
sau simulat, sau care arată organele 
sexuale ale unui copil sau imaginea 
virtuală a acestuia, în principal cu scop 
sexual; ou

Or. fr

Amendamentul 98
Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iv 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) imagini cu caracter real ale unui copil 
implicat într-un comportament sexual 
explicit sau imagini cu caracter real ale 
organelor sexuale ale unui copil, indiferent 
dacă un astfel de copil există sau nu, în 
principal cu scop sexual;

(iv) imagini realiste ale unui copil implicat 
într-un comportament sexual explicit sau 
imagini realiste ale organelor sexuale ale 
unui copil, în principal cu scop sexual;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iv 

Textul propus de Comisie Amendamentul

iv) imagini cu caracter real ale unui copil 
implicat într-un comportament sexual 
explicit sau imagini cu caracter real ale 
organelor sexuale ale unui copil, indiferent 
dacă un astfel de copil există sau nu, în 
principal cu scop sexual;

iv) imagini cu caracter real ale unui copil 
implicat într-un comportament sexual 
explicit sau imagini cu caracter real ale 
organelor sexuale ale unui copil sau ale 
reprezentării virtuale a acestuia, în 
principal cu scop sexual;

Or. fr

Amendamentul 100
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iv 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) imagini cu caracter real ale unui copil 
implicat într-un comportament sexual 
explicit sau imagini cu caracter real ale 
organelor sexuale ale unui copil, indiferent 
dacă un astfel de copil există sau nu, în 
principal cu scop sexual;

(iv) imagini cu caracter real ale unui copil 
implicat sau înfățișat ca implicat într-un 
comportament sexual explicit sau imagini 
cu caracter real ale organelor sexuale ale 
unui copil, indiferent dacă un astfel de 
copil există sau nu, în principal cu scop 
sexual;

Or. en
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Amendamentul 101

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iva (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) „pornografia infantilă” constituie o 
formă de abuz asupra copiilor 

Or. en

Amendamentul 102

Jean Lambert în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „exploatarea sexuală a copiilor în 
cadrul călătoriilor și turismului” 
înseamnă exploatarea copiilor de către 
una sau mai multe persoane care 
călătoresc din mediul lor obișnuit la o 
destinație unde au contacte sexuale cu 
copiii.

Or. enJustificare

UNWTO definition of tourist, 1997.

Amendamentul 103
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „exploatarea sexuală a copiilor în 
cadrul călătoriilor și turismului” 
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înseamnă exploatarea copiilor de către 
una sau mai multe persoane care 
călătoresc din mediul lor obișnuit la o 
destinație unde au contacte sexuale cu 
copiii.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 104
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „exploatarea sexuală a copiilor în 
cadrul călătoriilor și turismului” 
înseamnă exploatarea copiilor de către 
una sau mai multe persoane care 
călătoresc din mediul lor obișnuit la o 
destinație unde au contacte sexuale cu 
copiii.

Or. en

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura pedepsirea 
comportamentelor deliberate menționate 
la alineatele (2)-(5).

(1) Deoarece sistemele de drept penal sunt 
parte integrantă a ordinii juridice a 
fiecărui stat membru în parte, statele
membre adoptă măsurile necesare pentru a 
asigura că următoarele forme de 
comportament deliberat, descrise în 
continuare, sunt definite din punct de 
vedere juridic ca infracțiuni penale și 
pedepsite prin pronunțarea de sentințe 
care să reflecte gravitatea faptei, în 
conformitate cu propriile sisteme de 
sancțiuni penale.

Or. de

Amendamentul 106
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Determinarea, cu scop sexual, a unui 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, să asiste la un abuz sexual sau la 
activități sexuale, chiar și fără a fi obligat
să participe, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
doi ani.

(2) Determinarea, cu scop sexual, a unei 
persoane care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, să asiste la un abuz sexual sau la 
activități sexuale, chiar și fără a fi obligată
să participe, constituie o faptă ce intră sub 
incidența alineatului (1).
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Or. de

Amendamentul 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Determinarea, cu scop sexual, a unui 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, să asiste la un abuz sexual sau la 
activități sexuale, chiar și fără a fi obligat 
să participe, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani.

(2) Determinarea unui copil care nu a 
împlinit vârsta consimțământului sexual 
conform dreptului intern, să asiste la un 
abuz sexual sau la activități sexuale, chiar 
și fără a fi obligat să participe, este pasibilă 
de aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de trei ani.

Or. en

Amendamentul 108
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Determinarea, cu scop sexual, a unui 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, să asiste la un abuz sexual sau la 
activități sexuale, chiar și fără a fi obligat 
să participe, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani.

(2) Determinarea, cu scop sexual, a unui 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, să asiste la un abuz sexual sau la 
activități sexuale, chiar și fără a fi obligat 
să participe, este pasibilă de aplicarea 
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani, precum și de interdicția de a exercita 
ocupații profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.

Or. it
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Amendamentul 109
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Practicarea unor activități sexuale cu 
un copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
cinci ani.

(3) Practicarea unor activități sexuale 
implicând o persoană care nu a împlinit 
vârsta consimțământului sexual conform 
dreptului intern, constituie o faptă ce intră 
sub incidența alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 110
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani.

(3) Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern este pasibilă de aplicarea 
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
cinci ani, precum și de interdicția de a 
exercita ocupații profesionale care prevăd 
orice formă de contact cu copiii.

Or. it

Amendamentul 111
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Practicarea unor activități sexuale cu 
un copil, atunci când:

(4) Practicarea unor activități sexuale 
implicând o persoană cu vârsta mai mică 



PE456.647v02-00 52/163 AM\854749RO.doc

RO

de 18 ani, atunci când:
(i) se abuzează de o poziție recunoscută de 
încredere, autoritate sau influență asupra 
copilului, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
opt ani; sau

(i) se abuzează de o poziție recunoscută de 
încredere, de autoritate sau de influență 
asupra acestei persoane; sau

(ii) se abuzează de situația deosebit de 
vulnerabilă a unui copil, în principal ca 
urmare a unui handicap mental sau fizic 
sau ca urmare a unei situații de dependență, 
este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de opt ani; sau;

(ii) se abuzează de situația deosebit de 
vulnerabilă a unei persoane, în principal ca 
urmare a unui handicap mental sau fizic 
sau ca urmare a unei situații de dependență; 
sau

(iii) face uz de constrângere, forță sau 
amenințări, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
zece ani.

(iii) face uz de constrângere, forță sau 
amenințări;

constituie un comportament ce intră sub 
incidența alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 112
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – litera iii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii) face uz de constrângere, forță sau 
amenințări, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
zece ani.

iii) face uz de constrângere, forță sau 
amenințări, este pasibilă de aplicarea 
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
zece ani, precum și de interdicția de a 
exercita ocupații profesionale care prevăd 
orice formă de contact cu copiii.

Or. it
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Amendamentul 113
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Constrângerea unui copil la activități 
sexuale cu o parte terță este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani.

(5) Constrângerea unei persoane cu vârsta 
mai mică de 18 ani la activități sexuale cu 
o parte terță constituie o faptă ce intră sub 
incidența alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 114
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Constrângerea unui copil la activități 
sexuale cu o parte terță este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani.

(5) Constrângerea unui copil la activități 
sexuale cu o parte terță este pasibilă de 
aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani, precum și de 
interdicția de a exercita ocupații 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Or. it

Amendamentul 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Constrângerea unui copil la activități 
sexuale cu o parte terță este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani.

(5) Constrângerea, forțarea sau 
amenințarea unui copil în vederea unor 
activități sexuale cu o parte terță este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
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poate fi mai mic de zece ani.

Or. en

Amendamentul 116
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura pedepsirea 
comportamentelor deliberate menționate la 
alineatele (2) – (11).

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura pedepsirea 
comportamentelor menționate la alineatele 
(2) – (11).

Or. en

Amendamentul 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura pedepsirea 
comportamentelor deliberate menționate 
la alineatele (2)-(11).

(1) Deoarece sistemele de drept penal sunt 
parte integrantă a ordinii juridice a 
fiecărui stat membru în parte, statele
membre adoptă măsurile necesare pentru a 
asigura că următoarele forme de 
comportament deliberat, descrise în 
continuare, sunt definite din punct de 
vedere juridic ca infracțiuni penale și 
pedepsite prin pronunțarea de sentințe 
care să reflecte gravitatea faptei, în 
conformitate cu propriile sisteme de 
sancțiuni penale.

Or. de

Amendamentul 118
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura pedepsirea 
comportamentelor deliberate menționate 
la alineatele (2) – (11).

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura pedepsirea 
acțiunilor care vizează manipularea unui 
copil în scopurile infracționale menționate 
la alineatele (2) – (11).

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

(2) Determinarea sau recrutarea unui copil 
să participe la spectacole pornografice sau 
obținerea de foloase sau exploatarea în alt 
fel a unui copil în astfel de scopuri este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mică de cinci ani dacă copilul 
nu a ajuns la vârsta consimțământului 
sexual și de doi ani dacă copilul a depășit 
vârsta respectivă.

Or. en

Amendamentul 120
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

(2) Determinarea unei persoane cu vârsta 
mai mică de 18 ani să participe la 
spectacole pornografice constituie o faptă 
ce intră sub incidența alineatului (1).

Or. de
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Amendamentul 121

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2). Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

(2) Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice constituie abuz 
împotriva copiilor și este, în consecință, 
pasibilă de aplicarea pedepsei cu 
închisoarea prevăzute de legislația statului 
membru.

Or. en

Amendamentul 122
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

(2) Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani, precum și de 
interdicția de a exercita ocupații 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Or. itJustificare

Exploatarea abuzului asupra copiilor ar trebui sancționată cu pedepse mai severe și însoțită 
de interdicția de a exercita ocupații profesionale care prevăd contactul cu copiii.

Amendamentul 123
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

(2) Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani, și a unei amenzi 
corespunzătoare.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Faptul de a profita de sau a exploata 
în alt fel un copil care participă la 
spectacole pornografice este pasibil de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

eliminat

Or. en

Amendamentul 125
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care participă la spectacole 
pornografice este pasibil de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
doi ani.

(3) Faptul de a profita de pe urma unei 
persoane cu vârsta mai mică de 18 ani 
care participă la spectacole pornografice 
constituie o faptă ce intră sub incidența 
alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 126
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Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care participă la spectacole 
pornografice este pasibil de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
doi ani.

(3) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care participă la spectacole 
pornografice  constituie abuz împotriva 
copiilor și este, în consecință pasibil de 
aplicarea pedepsei cu închisoarea, 
prevăzute de legislația statului membru.

Or. en

Amendamentul 127
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care participă la spectacole 
pornografice este pasibil de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani.

(3) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care participă la spectacole 
pornografice este pasibil de aplicarea 
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani, precum și de interdicția de a exercita 
ocupații profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.

Or. it

Justificare

Exploatarea abuzului asupra copiilor ar trebui sancționată cu pedepse mai severe și însoțită 
de interdicția de a exercita ocupații profesionale care prevăd contactul cu copiii.

Amendamentul 128
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care participă la spectacole 
pornografice este pasibil de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani.

(3) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care participă la spectacole 
pornografice este pasibil de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani, și a unei amenzi corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 129

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Vizionarea în cunoștință de cauză de 
spectacole pornografice la care participă 
copii este pasibilă de aplicarea maximului
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de doi ani.

(4) Vizionarea de spectacole pornografice 
la care participă copii constituie abuz 
împotriva copiilor și este, în consecință 
pasibilă de aplicarea pedepsei cu 
închisoarea prevăzute de legislația statului 
membru;

Or. en

Amendamentul130
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Vizionarea în cunoștință de cauză de
spectacole pornografice la care participă 
copii este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de doi ani.

(4) Vizionarea în cunoștință de cauză a 
unor spectacole pornografice la care 
participă persoane cu vârsta mai mică de 
18 ani constituie o faptă ce intră sub 
incidența alineatului (1).

Or. de
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Amendamentul 131
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Vizionarea în cunoștință de cauză de 
spectacole pornografice la care participă 
copii este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de doi ani.

(4) Vizionarea în cunoștință de cauză de 
spectacole pornografice la care participă 
un copil este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani, în cazul în care copilul nu a ajuns la 
vârsta consimțământului sexual, și de un 
an, în cazul în care copilul a depășit 
vârsta respectivă.

Or. en

Amendamentul 132
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Vizionarea în cunoștință de cauză de 
spectacole pornografice la care participă 
copii este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de doi ani.

(4) Vizionarea în cunoștință de cauză de 
spectacole pornografice la care participă 
copii este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de doi ani, 
precum și de interdicția de a exercita 
ocupații profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.

Or. it

Justificare

Exploatarea abuzului asupra copiilor ar trebui sancționată cu pedepse mai severe și însoțită 
de interdicția de a exercita ocupații profesionale care prevăd contactul cu copiii.
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Amendamentul 133
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Vizionarea în cunoștință de cauză de 
spectacole pornografice la care participă 
copii este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de doi ani.

(4) Vizionarea în cunoștință de cauză de 
spectacole pornografice la care participă 
copii este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de doi ani, și a 
unei amenzi corespunzătoare.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Recrutarea unui copil în vederea 
participării la spectacole pornografice 
este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani.

eliminat

Or. en

Amendamentul 135

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Recrutarea unui copil în vederea 
participării la spectacole pornografice este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

(5) Recrutarea unui copil în vederea 
participării la spectacole pornografice 
constituie abuz asupra copiilor și este, în 
consecință, pasibilă de aplicarea pedepsei
cu închisoarea prevăzute de legislația 
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statului membru.

Or. en

Amendamentul 136
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Recrutarea unui copil în vederea 
participării la spectacole pornografice este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

(5) Recrutarea unei persoane cu vârsta 
mai mică de 18 ani în vederea participării 
la spectacole pornografice constituie o 
faptă ce intră sub incidența alineatului 
(1).

Or. de

Amendamentul 137
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Recrutarea unui copil în vederea 
participării la spectacole pornografice este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

(5) Recrutarea unui copil în vederea 
participării la spectacole pornografice este 
pasibilă de aplicarea maximumului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani, 
precum și de interdicția de a exercita 
ocupații profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.

Or. it

Amendamentul 138
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Recrutarea unui copil în vederea (5) Recrutarea unui copil în vederea 
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participării la spectacole pornografice este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

participării la spectacole pornografice este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani, și a unei 
amenzi corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 139
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Determinarea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de cinci ani.

(6) Faptul de a favoriza sau de a folosi 
participarea unei persoane în vârstă de 
până la 18 ani la activități sexuale 
oferindu-i sau promițându-i bani sau 
orice altă formă de remunerare sau 
foloase în schimbul participării persoanei 
respective la activități sexuale, indiferent 
dacă plata, promisiunea sau foloasele 
sunt destinate acestei persoane în vârstă 
de până la 18 ani sau unei persoane terțe, 
constituie un comportament deliberat în 
sensul alineatului (1).

Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Determinarea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de cinci ani.

(6) Determinarea sau recrutarea unui copil 
în scopul participării la prostituția infantilă 
sau obținerea de foloase sau exploatarea 
în alt fel a unui copil în astfel de scopuri
este pasibilă de aplicarea duratei maxime 
prevăzute pentru pedeapsa privativă de 
libertate, care nu poate fi mai mică de opt 
ani dacă copilul nu a ajuns la vârsta 
consimțământului sexual și de cinci ani 
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dacă copilul a depășit vârsta respectivă.

Or. en

Amendamentul 141

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Determinarea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de cinci ani.

(6) Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice constituie abuz 
asupra copiilor și este, în consecință, 
pasibilă de aplicarea pedepsei cu 
închisoarea prevăzute de legislația statului 
membru.

Or. en

Amendamentul 142
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Determinarea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de cinci ani.

(6) Determinarea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de
aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de cinci ani, precum și de 
interdicția de a exercita ocupații 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Or. it

Justificare

Exploatarea abuzului asupra copiilor ar trebui sancționată cu pedepse mai severe și însoțită 
de interdicția de a exercita ocupații profesionale care prevăd contactul cu copiii.
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Amendamentul 143
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Determinarea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de cinci ani.

(6) Determinarea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de cinci ani, și a unei amenzi 
corespunzătoare.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Faptul de a profita de sau a exploata 
în alt fel un copil care se prostituează este 
pasibil de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

eliminat

Or. en

Amendamentul 145
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Faptul de a profita de sau a exploata 
în alt fel un copil care se prostituează este 
pasibil de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 146

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care se prostituează este 
pasibil de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

(7) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care participă se 
prostituează constituie abuz împotriva 
copiilor și este, în consecință, pasibil de 
aplicarea pedepsei cu închisoarea 
prevăzute de legislația statului membru.

Or. en

Amendamentul 147
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care se prostituează este 
pasibil de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

(7) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care se prostituează este 
pasibil de aplicarea maximumului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani, precum și de 
interdicția de a exercita ocupații 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Or. it

Justificare

Exploatarea abuzului asupra copiilor ar trebui sancționată cu pedepse mai severe și însoțită 
de interdicția de a exercita ocupații profesionale care prevăd contactul cu copiii.
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Amendamentul 148
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care se prostituează este 
pasibil de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

(7) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care se prostituează este 
pasibil de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani, și a unei 
amenzi corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 149
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Practicarea unor activități sexuale cu 
un copil recurgându-se la prostituția 
infantilă, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
cinci ani.

(8) Practicarea unor activități sexuale cu o 
persoană în vârstă de până la 18 ani în 
condițiile în care i se oferă sau i se promit 
bani sau orice altă formă de remunerare 
sau foloase în schimbul participării 
persoanei respective la activități sexuale, 
indiferent dacă plata, promisiunea sau 
foloasele sunt destinate acestei persoane 
sau unei persoane terțe, constituie un 
comportament deliberat în sensul 
alineatului (1).

Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Practicarea unor activități sexuale cu un (8) Practicarea unor activități sexuale cu un 
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copil recurgându-se la prostituția infantilă, 
este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani.

copil, recurgându-se la prostituția infantilă, 
este pasibilă de aplicarea duratei maxime 
prevăzute pentru pedeapsa privativă de 
libertate, care nu poate fi mai mică de cinci 
ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta 
consimțământului sexual și de doi ani, 
dacă copilul a depășit vârsta respectivă.

Or. en

Amendamentul 151
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil recurgându-se la prostituția infantilă, 
este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani.

(8) Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil recurgându-se la prostituția infantilă, 
este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani, și a 
unei amenzi corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 152
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil recurgându-se la prostituția infantilă,
este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani.

(8) Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil recurgându-se la prostituția infantilă 
este pasibilă de aplicarea maximumului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani, 
precum și de interdicția de a exercita 
ocupații profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.

Or. it
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Justificare

Exploatarea abuzului asupra copiilor ar trebui sancționată cu pedepse mai severe și însoțită 
de interdicția de a exercita ocupații profesionale care prevăd contactul cu copiii.

Amendamentul 153
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil recurgându-se la prostituția infantilă, 
este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani.

(8) Practicarea sau consimțământul la 
practicarea unor activități sexuale cu un 
copil, indiferent dacă actul sexual s-a 
consumat sau nu, în care se recurge la 
prostituția infantilă, este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de șase ani.

Or. en

Amendamentul 154

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil recurgându-se la prostituția infantilă, 
este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani.

(8) Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil, recurgându-se la prostituția infantilă, 
constituie abuz împotriva copiilor și este, 
în consecință, pasibilă de aplicarea 
pedepsei cu închisoarea prevăzute de 
legislația statului membru.

Or. en



PE456.647v02-00 70/163 AM\854749RO.doc

RO

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

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9). Constrângerea unui copil să participe 
în spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani.

(9) Constrângerea sau forțarea unui copil 
să participe în spectacole pornografice sau 
amenințarea unui copil în astfel de 
scopuri este pasibilă de aplicarea duratei 
maxime prevăzute pentru pedeapsa 
privativă de libertate, care nu poate fi mai 
mică de opt ani, dacă copilul nu a ajuns la 
vârsta consimțământului sexual și de 
cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta
respectivă.

Or. en

Amendamentul 156

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Constrângerea unui copil să participe în 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani.

(9) Recrutarea unui copil în vederea 
participării în spectacole pornografice 
constituie abuz împotriva copiilor și este, 
în consecință, pasibilă de aplicarea 
pedepsei cu închisoarea prevăzute de 
legislația statului membru.

Or. en

Amendamentul 157
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Constrângerea unui copil să participe 
în spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani.

(9) Constrângerea unei persoane cu vârsta 
mai mică de 18 ani să participe la
spectacole pornografice constituie o faptă 
ce intră sub incidența alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 158
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Constrângerea unui copil să participe în 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani.

(9) Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani, și a unei amenzi 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 159
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Constrângerea unui copil să participe în
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani.

(9) Constrângerea unui copil să participe la
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani, precum și de 
interdicția de a exercita ocupații 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

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

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Recrutarea unui copil în vederea 
practicării prostituției infantile este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de opt ani.

eliminat

Or. en

Amendamentul 161
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Recrutarea unui copil în vederea 
practicării prostituției infantile este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de opt ani.

(10) Faptul de a recruta sau de a obliga o 
persoană în vârstă de până la 18 ani să 
participe la activități sexuale în condițiile 
în care i se oferă sau i se promit bani sau 
orice altă formă de remunerare sau 
foloase în schimbul participării, indiferent 
dacă plata, promisiunea sau foloasele 
sunt destinate acestei persoane sau unei 
persoane terțe, constituie un 
comportament deliberat în sensul 
alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 162

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 10 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Recrutarea unui copil în vederea 
practicării prostituției infantile este pasibilă 
de aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani.

(10) Recrutarea unui copil în vederea 
practicării prostituției infantile constituie
un abuz împotriva copiilor și este, în 
consecință, pasibilă de aplicarea pedepsei
cu închisoarea prevăzute de legislația 
statului membru.

Or. en

Amendamentul 163
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Recrutarea unui copil în vederea 
practicării prostituției infantile este pasibilă 
de aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani.

(10) Recrutarea unui copil în vederea 
practicării prostituției infantile este pasibilă 
de aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani, precum și de 
interdicția de a exercita ocupații 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Or. it

Amendamentul 164
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Recrutarea unui copil în vederea 
practicării prostituției infantile este pasibilă 
de aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani.

(10) Recrutarea unui copil în vederea 
practicării prostituției infantile este pasibilă 
de aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani, și a unei amenzi 
corespunzătoare.

Or. en
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Amendamentul 165
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Constrângerea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani.

eliminat

Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Constrângerea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani.

(11) Constrângerea sau forțarea unui copil 
să practice prostituția infantilă sau 
amenințarea unui copil în astfel de 
scopuri este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
zece ani, în cazul în care copilul nu a 
ajuns la vârsta consimțământului sexual, 
și de cinci ani, în cazul în care copilul a 
depășit vârsta respectivă.

Or. en

Amendamentul 167

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Constrângerea unui copil să practice (11) Constrângerea unui copil să practice 
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prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani.

prostituția infantilă constituie un abuz 
împotriva copiilor și este, în consecință, 
pasibilă de aplicarea pedepsei cu 
închisoarea prevăzute de legislația statului 
membru.

Or. en

Amendamentul 168
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Constrângerea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani.

(11) Constrângerea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani, precum și de 
interdicția de a exercita ocupații 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Or. it

Amendamentul 169
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Constrângerea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani.

(11) Constrângerea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani și a unei amenzi 
corespunzătoare.

Or. en
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Amendamentul 170
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infracțiuni referitoare la pornografia 
infantilă

Infracțiuni referitoare la reprezentarea 
unor acte sexuale în care sunt implicate 
persoane cu vârsta mai mică de 18 ani

Or. de

Amendamentul 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura pedepsirea 
comportamentelor deliberate menționate 
la alineatele (2) – (6).

(1) Deoarece sistemele de drept penal sunt 
parte integrantă a ordinii juridice a
fiecărui stat membru în parte, statele
membre adoptă măsurile necesare pentru a 
asigura că următoarele forme de 
comportament deliberat, descrise în 
continuare, sunt definite din punct de 
vedere juridic ca infracțiuni penale și 
pedepsite prin pronunțarea de sentințe 
care să reflecte gravitatea faptei, în 
conformitate cu propriile sisteme de 
sancțiuni penale.

Or. de

Amendamentul 172
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achiziționarea sau deținerea de 
pornografie infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 

(2) Achiziționarea sau deținerea unor 
materiale care reproduc acte sexuale 
implicând persoane cu vârsta mai mică de 
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pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de un an.

18 ani constituie o faptă ce intră sub 
incidența alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 173

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achiziționarea sau deținerea de 
pornografie infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de un an.

(2) Achiziționarea sau deținerea de 
pornografie infantilă este pasibilă de 
aplicarea pedepsei cu închisoarea 
prevăzute de legislația statului membru.

Or. en

Amendamentul 174
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achiziționarea sau deținerea de 
pornografie infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de un an.

(2) Achiziționarea sau deținerea de 
pornografie infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de un an, și a unei amenzi 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 175
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, a accesului la pornografie 
infantilă este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de un 
an.

(3) Obținerea, în cunoștință de cauză, a 
accesului la pornografie infantilă este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de un an.

Or. en

Amendamentul 176
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, a accesului la pornografie 
infantilă este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
un an.

(3) Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, a accesului la reprezentări 
ale unor acte sexuale implicând persoane 
cu vârsta mai mică de 18 ani constituie o 
faptă ce intră sub incidența alineatului 
(1).

Or. de

Amendamentul 177

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, a accesului la pornografie 
infantilă este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de un 
an.

(3) Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, a accesului la pornografie 
infantilă este pasibilă de aplicarea pedepsei
cu închisoarea prevăzute de legislația 
statului membru.
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Or. en

Amendamentul 178
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, a accesului la pornografie 
infantilă este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de un 
an.

(3) Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informației și 
comunicațiilor, a accesului la pornografie 
infantilă este pasibilă de aplicarea duratei 
maxime prevăzute pentru pedeapsa 
privativă de libertate, care nu poate fi mai 
mică de un an, și a unei amenzi 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 179
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, a accesului la pornografie 
infantilă este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de un 
an.

(3) Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, a accesului la pornografie 
infantilă este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de un 
an. Orice act deliberat de consum de 
pornografie infantilă este considerat drept 
ilegal, indiferent dacă materialul vizionat 
a fost salvat pe calculatorul infractorului 
sau nu. În cazul în care infractorul 
vizionează în mod deliberat pornografie 
infantilă, indiferent dacă imaginile au 
fost salvate sau nu pe calculatorul 
acestuia, acesta se face vinovat de 
victimizarea repetată a copilului prezentat 
în material. În plus, există riscul ca 
interesul sexual al infractorului față de 
copii să crească.
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Or. lt

Amendamentul 180
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuirea, diseminarea sau 
transmiterea de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

(4) Distribuirea, diseminarea sau 
transmiterea de reprezentări ale unor acte 
sexuale în care sunt implicate persoane 
cu vârsta sub 18 ani constituie un 
comportament ce intră sub incidența 
alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 181

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuirea, diseminarea sau 
transmiterea de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

(4) Distribuirea, diseminarea sau 
transmiterea de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea pedepsei cu 
închisoarea prevăzute de legislația statului 
membru.

Or. en

Amendamentul 182
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuirea, diseminarea sau 
transmiterea de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea maximului prevăzut 

(4) Distribuirea, diseminarea sau 
transmiterea de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea maximului prevăzut 
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pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani, și a unei 
amenzi corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 183
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Oferirea, furnizarea sau punerea la 
dispoziție de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

(5) Oferirea, furnizarea sau punerea la 
dispoziție a unor materiale care reproduc 
acte sexuale implicând persoane cu vârsta 
mai mică de 18 ani constituie o faptă ce 
intră sub incidența alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 184

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Oferirea, furnizarea sau punerea la 
dispoziție de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

(5) Oferirea, furnizarea sau punerea la 
dispoziție de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea pedepsei cu 
închisoarea prevăzute de legislația statului 
membru.

Or. en

Amendamentul 185
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Oferirea, furnizarea sau punerea la 
dispoziție de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

(5) Oferirea, furnizarea sau punerea la 
dispoziție de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani, și a unei 
amenzi corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 186
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producerea de pornografie infantilă 
este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani.

(6) Producerea de reprezentări ale unor 
acte sexuale în care sunt implicate 
persoane cu vârsta sub 18 ani constituie 
un comportament ce intră sub incidența 
alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 187

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producerea de pornografie infantilă este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

(6) Producerea de pornografie infantilă este 
pasibilă de aplicarea pedepsei cu 
închisoarea prevăzută de legislația statului 
membru.

Or. en
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Amendamentul 188
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producerea de pornografie infantilă este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

(6) Producerea de pornografie infantilă este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani, și a unei 
amenzi corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 189
Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre decid dacă 
dispozițiile prezentului articol se aplică 
cazurilor care implică pornografie 
infantilă, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b) punctul (iii), în care o 
persoană care pare a fi un copil are în 
realitate 18 ani sau mai mult la data 
înregistrării imaginilor.

Or. en

Amendamentul 190
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Ademenirea copiilor în scopuri sexuale
Statele membre ia măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea următoarelor 
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comportamente deliberate:
Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, de către un adult în 
vederea întâlnirii cu un copil care nu a 
împlinit vârsta consimțământului sexual 
în conformitate cu dreptul intern, cu 
scopul de a săvârși oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolul 3 
alineatul (3) și articolul 5 alineatul (6), 
atunci când propunerea a fost urmată de 
fapte materiale de stabilire a unei astfel de 
întâlniri, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
doi ani.

Or. de

Amendamentul 191
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 6 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ia măsurile necesare pentru 
a asigura pedepsirea următoarelor 
comportamente deliberate:

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea următoarelor 
comportamente deliberate în funcție de 
gravitatea faptei, în conformitate cu 
sistemul lor punitiv:

Or. de

Amendamentul 192
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 6 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ia măsurile necesare pentru 
a asigura pedepsirea următoarelor 
comportamente deliberate:

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea acțiunilor care 
vizează manipularea unui copil în 
următoarele scopuri:
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Or. en

Amendamentul 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, de către un adult în 
vederea întâlnirii cu un copil care nu a 
împlinit vârsta consimțământului sexual în 
conformitate cu dreptul intern, cu scopul de 
a săvârși oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolul 3 alineatul (3) și 
articolul 5 alineatul (6), atunci când 
propunerea a fost urmată de fapte 
materiale de stabilire a unei astfel de 
întâlniri, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi
ani.

Influențarea de către un adult a unui copil 
care nu a împlinit vârsta consimțământului 
sexual în conformitate cu dreptul intern, 
prin mesaje scrise sau orale, ori prin 
prezentarea de material pornografic, cu 
scopul de a săvârși oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolul 3 
alineatul (3), articolul 4 alineatul (2) și 
articolul 5 alineatul (6), este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

Or. en

Amendamentul 194
Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, de către un adult în 
vederea întâlnirii cu un copil care nu a 
împlinit vârsta consimțământului sexual în 
conformitate cu dreptul intern, cu scopul de 
a săvârși oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolul 3 alineatul (3) și 
articolul 5 alineatul (6), atunci când 
propunerea a fost urmată de fapte 
materiale de stabilire a unei astfel de 
întâlniri, este pasibilă de aplicarea 

Atunci când un adult atrage un copil care 
nu a împlinit vârsta consimțământului 
sexual în conformitate cu dreptul intern, 
inclusiv prin mijloacele tehnologiilor 
informației și comunicațiilor, cu scopul de 
a săvârși oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolul 3 alineatul (3) și 
articolul 5 alineatul (6), fapta este pasibilă 
de aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani
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maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani.

Or. en

Amendamentul 195
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, 
de către un adult în vederea întâlnirii cu un 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual în conformitate 
cu dreptul intern, cu scopul de a săvârși 
oricare dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3 alineatul (3) și articolul 5 
alineatul (6), atunci când propunerea a fost 
urmată de fapte materiale de stabilire a 
unei astfel de întâlniri, este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

propunerea efectuată de un adult, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, în vederea întâlnirii cu o 
persoană care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual în conformitate 
cu dreptul intern, cu scopul de a săvârși 
oricare dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3 alineatul (3) și articolul 5 
alineatul (6), atunci când propunerea a fost 
urmată de fapte materiale de stabilire a 
unei astfel de întâlniri.

Or. de

Amendamentul 196

Jean Lambert în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, 
de către un adult în vederea întâlnirii cu un 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual în conformitate 
cu dreptul intern, cu scopul de a săvârși 
oricare dintre infracțiunile menționate la 

Propunerea, efectuată prin orice mijloace, 
inclusiv prin intermediul tehnologiei 
informației și comunicațiilor, de către un 
adult în vederea întâlnirii cu un copil sau a 
solicitării în orice fel a acestuia, cu scopul 
de a săvârși oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolul 3 alineatul (3) și la 
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articolul 3 alineatul (3) și articolul 5 
alineatul (6), atunci când propunerea a fost 
urmată de fapte materiale de stabilire a 
unei astfel de întâlniri, este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

articolul 5 alineatul (6), atunci când 
propunerea a fost urmată de fapte materiale 
de stabilire a unei astfel de întâlniri sau de 
contact, este pasibilă de aplicarea duratei 
maxime prevăzute pentru pedeapsa 
privativă de libertate, care nu poate fi mai 
mică de doi ani.

Or. en

Amendamentul 197
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, de către un adult în 
vederea întâlnirii cu un copil care nu a 
împlinit vârsta consimțământului sexual în 
conformitate cu dreptul intern, cu scopul de 
a săvârși oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolul 3 alineatul (3) și 
articolul 5 alineatul (6), atunci când 
propunerea a fost urmată de fapte materiale 
de stabilire a unei astfel de întâlniri, este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

Propunerea făcută de către un adult în 
vederea întâlnirii cu un copil care nu a 
împlinit vârsta consimțământului sexual în 
conformitate cu dreptul intern, cu scopul de 
a săvârși oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolul 3 alineatul (3) și 
articolul 5 alineatul (6), atunci când 
propunerea a fost urmată de fapte materiale 
de stabilire a unei astfel de întâlniri, este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

Or. en

Amendamentul 198
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, de către un adult în 
vederea întâlnirii cu un copil care nu a 
împlinit vârsta consimțământului sexual în 

Propunerea făcută de către un adult în 
vederea întâlnirii cu un copil care nu a 
împlinit vârsta consimțământului sexual în 
conformitate cu dreptul intern, cu scopul de 
a săvârși oricare dintre infracțiunile 
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conformitate cu dreptul intern, cu scopul de 
a săvârși oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolul 3 alineatul (3) și 
articolul 5 alineatul (6), atunci când 
propunerea a fost urmată de fapte materiale 
de stabilire a unei astfel de întâlniri, este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

menționate la articolul 3 alineatul (3) și 
articolul 5 alineatul (6), atunci când 
propunerea a fost urmată de fapte materiale 
de stabilire a unei astfel de întâlniri, este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

Or. lt

Justificare

Deoarece solicitarea de copii este o activitate care nu se limitează la internet, expresia „prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor” ar trebui eliminată.

Amendamentul 199

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, 
de către un adult în vederea întâlnirii cu un 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual în conformitate 
cu dreptul intern, cu scopul de a săvârși 
oricare dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3 alineatul (3) și articolul 5 
alineatul (6), atunci când propunerea a fost 
urmată de fapte materiale de stabilire a 
unei astfel de întâlniri, este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, 
de către un adult în vederea întâlnirii cu un 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual în conformitate 
cu dreptul intern, cu scopul de a săvârși 
oricare dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3 alineatul (3) și articolul 5 
alineatul (6), atunci când propunerea a fost 
urmată de fapte materiale de stabilire a 
unei astfel de întâlniri, este pasibilă de 
aplicarea pedepsei cu închisoarea
prevăzută în legislația statului membru.

Or. en
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Amendamentul 200
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, 
de către un adult în vederea întâlnirii cu un 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual în conformitate 
cu dreptul intern, cu scopul de a săvârși 
oricare dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3 alineatul (3) și articolul 5 
alineatul (6), atunci când propunerea a fost 
urmată de fapte materiale de stabilire a 
unei astfel de întâlniri, este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, 
de către un adult în vederea întâlnirii cu un 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual în conformitate 
cu dreptul intern, cu scopul de a săvârși 
oricare dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3 alineatul (3) și articolul 5 
alineatul (6), atunci când propunerea a fost 
urmată de fapte materiale de stabilire a 
unei astfel de întâlniri, este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani, și a unei amenzi 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 201
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criminalizarea solicitării de copii în 
scopuri sexuale este necesară, pentru ca 
poliția să poată preveni o întâlnire 
iminentă între un copil și un infractor, în 
loc să fie nevoită să aștepte până când au 
loc actele de violență propriu-zise.

Or. lt

Amendamentul 202
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea instigării și 
complicității la săvârșirea oricărei dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-6.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că instigarea și 
complicitatea la săvârșirea oricărei dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-6 
sunt definite din punct de vedere juridic 
ca infracțiuni penale și pedepsite prin 
pronunțarea de sentințe care să reflecte 
gravitatea faptei, în conformitate cu 
propriile sisteme de sancțiuni penale.

Or. de

Amendamentul 203
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea tentativelor de 
săvârșire a oricăreia dintre infracțiunile 
menționate la articolul 3 alineatele (3) - (5) 
și (2) cu privire la asistarea la un abuz 
sexual, la articolul 4 alineatele (2)-(3) și (5) 
- (11), precum și la articolul 5 alineatul (2) 
și alineatele (4) – (6).

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că tentativele de săvârșire 
a oricăreia dintre infracțiunile menționate 
la articolul 3 alineatele (3) - (5) și (2) cu 
privire la asistarea la un abuz sexual, la 
articolul 4 alineatele (2)-(3) și (5) - (11), 
precum și la articolul 5 alineatul (2) și 
alineatele (4) – (6) sunt definite din punct 
de vedere juridic ca infracțiuni penale și 
pedepsite prin pronunțarea de sentințe 
care să reflecte gravitatea faptei, în 
conformitate cu propriile sisteme de 
sancțiuni penale.

Or. de

Amendamentul 204
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3–- partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre ia măsurile necesare (3) Statele membre iau măsurile necesare 
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pentru a asigura pedepsirea următoarelor
comportamente deliberate:

pentru a preveni sau a interzice 
următoarele comportamente deliberate, 
precum și pentru a defini aceste 
comportamente drept infracțiuni penale 
din punct de vedere juridic și a le pedepsi 
prin pronunțarea de sentințe care să 
reflecte gravitatea faptei, în conformitate 
cu propriile sisteme de sancțiuni penale:

Or. de

Amendamentul 205

Jean Lambert în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organizarea unor circuite turistice cu 
scopul de a săvârși oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-6.

(b) organizarea unor circuite turistice 
și/sau a altor activități cu scopul de a 
săvârși oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolele 3-6.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește organizarea turismului sexual cu copii, trebuie menționat că cei care 
facilitează abuzurile sexuale și exploatarea unui copil includ nu doar organizatorii 
circuitelor (precum operatorii sau agențiile de turism), dar și o serie de intermediari care 
prestează alte servicii (hoteluri, gazde, ghizi turistici, servicii de traducere etc.).

Amendamentul 206
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organizarea unor circuite turistice cu 
scopul de a săvârși oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-6.

(b) organizarea unor circuite turistice 
și/sau a altor activități cu scopul de a 
săvârși oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolele 3-6.
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Or. en

Justificare

În ceea ce privește organizarea turismului sexual cu copii, trebuie menționat că cei care 
facilitează abuzurile sexuale și exploatarea unui copil includ nu doar organizatorii 
circuitelor (precum operatorii sau agențiile de turism), dar și o serie de intermediari care 
prestează alte servicii (hoteluri, gazde, ghizi turistici, servicii de traducere etc.).

Amendamentul 207
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organizarea unor circuite turistice cu 
scopul de a săvârși oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-6.

(b) organizarea unor circuite turistice 
și/sau a altor activități cu scopul de a 
săvârși oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolele 3-6.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește organizarea turismului sexual cu copii, trebuie menționat că actorii care 
facilitează abuzurile sexuale și exploatarea unui copil includ nu doar organizatorii 
circuitelor (precum operatorii sau agențiile de turism), dar și o serie de intermediari care 
prestează alte servicii (hoteluri, gazde, ghizi turistici, servicii de traducere etc.).

Amendamentul 208
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) fapte materiale legate de călătorie, cu 
scopul de a avea relații sexuale cu un 
copil, în urma cărora are loc o întâlnire, 
indiferent dacă abuzul sexual asupra 
copilului sau exploatarea s-au produs 
efectiv.

Or. en
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Justificare

Pedepsirea intenției de a comite infracțiuni legate de exploatarea sexuală a copiilor în cadrul 
călătoriilor și turismului contribuie la consolidarea măsurilor preventive și la împiedicarea 
deplasării infractorilor înainte de a-și concretiza intențiile răuvoitoare.

Amendamentul 209
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) fapte materiale legate de călătorie, cu 
scopul de a avea relații sexuale cu un 
copil, în urma cărora are loc o întâlnire, 
indiferent dacă abuzul sexual asupra 
copilului sau exploatarea s-au produs 
efectiv.

Or. en

Amendamentul 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile articolului 3 alineatul (2), cu 
privire la asistarea la activități sexuale, și 
alineatul (3), ale articolului 4 alineatele (2) 
și (4) și ale articolului 5 nu reglementează
activitățile sexuale reciproc consimțite 
dintre copii sau în care sunt implicate 
persoane apropiate ca vârstă și ca nivel 
fiziologic și fizic de dezvoltare sau 
maturitate, în măsura în care faptele nu 
implică niciun abuz.

La aprecierea instanțelor, cu privire la 
fiecare caz în parte și în conformitate cu 
dispozițiile de implementare a legislației 
privind vârsta consimțământului sexual,
dispozițiile articolului 3 alineatul (2), cu 
privire la asistarea la activități sexuale, și 
alineatul (3), ale articolului 4 alineatele (2) 
și (4) și ale articolului 5 pot să nu fie 
aplicate pentru activitățile sexuale reciproc 
consimțite dintre copii sau în care sunt 
implicate persoane apropiate ca vârstă și ca 
nivel fiziologic și fizic de dezvoltare sau 
maturitate, în măsura în care faptele nu 
implică niciun abuz, inclusiv cel definit la 
articolul 3 alineatele (4) și (5).
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Or. en

Amendamentul 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile articolului 3 alineatul (2), cu 
privire la asistarea la activități sexuale, și 
alineatul (3), ale articolului 4 alineatele (2) 
și (4) și ale articolului 5 nu reglementează 
activitățile sexuale reciproc consimțite 
dintre copii sau în care sunt implicate 
persoane apropiate ca vârstă și ca nivel 
fiziologic și fizic de dezvoltare sau 
maturitate, în măsura în care faptele nu 
implică niciun abuz.

Dispozițiile articolului 3 alineatul (2), cu 
privire la asistarea la activități sexuale, și 
alineatul (3), ale articolului 4 alineatele (2) 
și (4) și ale articolului 5 nu reglementează 
activitățile sexuale reciproc consimțite 
dintre copii sau în care sunt implicate 
persoane apropiate ca vârstă și ca nivel 
fiziologic și fizic de dezvoltare sau 
maturitate, în măsura în care faptele nu 
implică niciun abuz, exploatare, coerciție, 
uz de forță sau amenințări.

Or. en

Amendamentul 212
Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că în cazul în 
care infracțiunile menționate la articolele 
3-5 sunt comise de către un copil, acesta 
va beneficia de măsuri alternative 
corespunzătoare, adaptate nevoilor 
specifice de reeducare stabilite prin 
legislația națională, ținând seama în mod 
corespunzător de vârsta infractorului, de 
nevoia de a evita criminalizarea și de 
obiectivul de a reintegra copilul în 
societate.

Or. en
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Amendamentul 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) copilul nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual, conform 
dreptului intern;

(a) copilul nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual, conform 
dreptului intern sau prezintă semne de 
întârziere a dezvoltării fizice și 
intelectuale;

Or. en

Amendamentul 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) infracțiunea a fost săvârșită împotriva 
unui copil aflat într-o situație deosebit de 
vulnerabilă, în special datorită unui 
handicap mental sau fizic sau datorită unei 
situații de dependență;

b) infracțiunea a fost săvârșită împotriva 
unui copil aflat într-o situație deosebit de 
vulnerabilă, în special datorită unui 
handicap mental sau fizic sau datorită unei 
situații de dependență sau a alterării 
temporare a percepției psihofizice, legată 
de consumul de droguri, alcool sau alte 
forme cunoscute de dependență;

Or. it

Amendamentul 215
Mariya Nedelcheva

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) infracțiunea a fost săvârșită de către un 
membru al familiei, de către o persoană 
care coabitează cu copilul sau de către o 
persoană care a abuzat de autoritatea sa 
asupra copilului;

c) infracțiunea a fost săvârșită de către un 
membru al familiei, de către o persoană 
care coabitează cu copilul sau de către o 
persoană care a abuzat de poziția sa de 
încredere, de autoritate sau de influență
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asupra copilului;

Or. fr

Amendamentul 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 - litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) infracțiunea a fost comisă în 
contextul unei călătorii în străinătate, în 
cazul în care aceasta a fost organizată sau 
efectuată cu scopul de a comite oricare 
dintre infracțiunile menționate la 
articolele 3-6;

Or. en

Amendamentul 217
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) infracțiunea a fost săvârșită prin 
recurgerea la violențe grave sau a cauzat
vătămarea gravă a copilului.

(h) infracțiunea a fost săvârșită prin 
recurgerea la violențe ori amenințări grave 
sau ar fi putut cauza vătămarea gravă a 
copilului.

Or. en

Amendamentul 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 
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infracțiunile menționate la articolele 3-7 i 
se poate interzice, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare activități care 
presupun contactul periodic cu copii.

infracțiunile menționate la articolele 3-7 i 
se poate interzice, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare activități 
profesionale sau de voluntariat legate de 
supravegherea copiilor.

Or. en

Amendamentul 219
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 i 
se poate interzice, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare activități care 
presupun contactul periodic cu copii.

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 i 
se poate interzice, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare activități care 
presupun contactul periodic cu copii aflați 
în îngrijirea lor.

Or. en

Amendamentul 220
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 i 
se poate interzice, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare activități care 
presupun contactul periodic cu copii.

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 să 
i se interzică, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare activități care 
presupun contactul periodic cu copii.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să aibă obligația de a împiedica persoanele condamnate pentru una 
dintre infracțiunile menționate în directivă să exercite activități care implică un contact 
periodic cu copiii.

Amendamentul 221
Mariya Nedelcheva

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 i 
se poate interzice, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare activități care 
presupun contactul periodic cu copii.

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 i 
se poate interzice, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare orice tip de 
activități care presupun contactul periodic 
cu copii.

Or. fr

Amendamentul 222

Jean Lambert în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura introducerea măsurii
menționate la alineatul 1, în cazierul 
judiciar din statul membru care a 
pronunțat condamnarea.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, atunci când 
recrutează un candidat pentru profesii 
care implică lucrul cu copii și/sau o 
persoană pentru activități care presupun 
un contact regulat cu copii, angajatorii 
sunt obligați să se informeze, în 
conformitate cu legislația națională, prin 
orice modalitate adecvată precum accesul 
direct, accesul la cerere sau prin 
intermediul persoanei în cauză, cu privire 
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la existența unei condamnări pentru 
infracțiunile menționate la articolele 3-7, 
înscrisă în cazierul judiciar, sau cu privire 
la orice interdicție de a exercita activități 
care implică contractul periodic cu copiii, 
impusă în urma unei condamnări pentru 
infracțiunile menționate la articolele 3-7.
Atunci când este cazul, trebuie verificate 
cazierele judiciare din toate statele 
membre în care candidatul și-a avut 
reședința pe o perioadă de peste doi ani.

Or. en

Amendamentul 223
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura introducerea măsurii
menționate la alineatul 1, în cazierul 
judiciar din statul membru care a 
pronunțat condamnarea.

(2) Autoritățile statelor membre se 
asigură, prin orice mijloace 
corespunzătoare și în conformitate cu 
legislația națională, că aceste informații 
pot fi obținute și din cazierele juridice 
aferente din alte state membre. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca, în 
momentul recrutării de persoane pentru 
activități profesionale care implică 
contactul cu copiii, angajatorii să fie 
îndrituiți să obțină informații de la 
autoritățile competente cu privire la 
existența unor condamnări privind 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 
sau cu privire la orice măsuri 
suplimentare legate de acest tip de 
condamnări. În cazul în care apar 
suspiciuni întemeiate în cursul relațiilor 
de lucru, angajatorii pot solicita aceste 
informații, în conformitate cu legislația 
națională, chiar și după încheierea 
procedurii de recrutare.

Or. en
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Amendamentul 224
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura introducerea măsurii
menționate la alineatul 1, în cazierul 
judiciar din statul membru care a 
pronunțat condamnarea.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, atunci când 
recrutează o persoană pentru activități 
profesionale care implică contactul 
periodic cu copiii, angajatorii au dreptul 
să fie informați, în conformitate cu 
legislația națională, prin orice modalitate 
adecvată precum accesul direct, accesul la 
cerere sau prin intermediul persoanei în 
cauză, cu privire la existența unei 
condamnări pentru infracțiunile
menționate la articolele 3-7, înscrisă în 
cazierul judiciar, sau cu privire la orice 
interdicție de a exercita activități care 
implică contractul periodic cu copiii, 
impusă în urma unei condamnări pentru 
infracțiunile menționate la articolele 3-7.
În cazul în care apar suspiciuni 
întemeiate în cursul relațiilor de lucru, 
angajatorii pot solicita aceste informații, 
în conformitate cu legislația națională, 
chiar și după încheierea procedurii de 
recrutare. Autoritățile statelor membre se 
asigură, prin orice mijloace 
corespunzătoare și în conformitate cu 
legislația națională, că aceste informații 
pot fi obținute și din cazierele juridice 
aferente din alte state membre.

Or. en

Amendamentul 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare (2) Statele membre iau măsurile necesare 
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pentru a asigura introducerea măsurii
menționate la alineatul 1, în cazierul 
judiciar din statul membru care a 
pronunțat condamnarea.

pentru ca, în momentul recrutării de 
persoane pentru activități profesionale 
care implică contactul cu copiii, 
angajatorii să fie îndrituiți să obțină 
informații de la autoritățile competente cu 
privire la existența unor condamnări 
privind infracțiunile menționate la 
articolele 3-7 sau cu privire la orice 
măsuri suplimentare legate de acest tip de 
condamnări, care le-ar împiedica să 
exercite activități ce implică contacte cu 
copiii. Autoritățile statelor membre se 
asigură, prin orice mijloace 
corespunzătoare și în conformitate cu 
legislația națională, că aceste informații 
pot fi obținute și din cazierele juridice 
aferente din alte state membre.

Or. en

Amendamentul 226

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura introducerea măsurii 
menționate la alineatul 1, în cazierul 
judiciar din statul membru care a pronunțat 
condamnarea.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura introducerea măsurii 
menționate la alineatul 1, în cazierul 
judiciar din statul membru care a pronunțat 
condamnarea. Statele membre iau 
măsurile necesare pentru a garanta că, în 
momentul recrutării de persoane pentru 
activități care implică proximitatea 
copiilor, angajatorii sunt îndrituiți să 
obțină informații de la autoritățile 
competente cu privire la existența unor 
condamnări privind infracțiunile 
menționate la articolele 3-7 sau cu privire 
la orice măsuri suplimentare legate de 
acest tip de condamnări, care le-ar 
împiedica să exercite activități ce implică 
contacte cu copiii. În cazul în care apar 
suspiciuni întemeiate în cursul relațiilor 
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de lucru, angajatorii pot solicita aceste 
informații, în conformitate cu legislația 
națională, chiar și după încheierea 
procedurii de recrutare. Autoritățile 
statelor membre se asigură, prin orice 
mijloace corespunzătoare și în 
conformitate cu legislația națională, că 
aceste informații pot fi obținute și din 
cazierele juridice aferente din alte state 
membre.

Or. en

Amendamentul 227
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura introducerea măsurii 
menționate la alineatul 1, în cazierul 
judiciar din statul membru care a pronunțat 
condamnarea.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura introducerea măsurii 
menționate la alineatul 1, în cazierul 
judiciar din statul membru care a pronunțat 
condamnarea și în Sistemului european de 
informații cu privire la cazierele judiciare 
(ECRIS), atunci când acesta devine 
operațional. Statele membre conlucrează 
în vederea creării unui certificat european 
de bună conduită.

Or. en

Amendamentul 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul 
(2) și de la articolul 9 alineatul (2) din 
Decizia-cadru a Consiliului 2009/315/JAI 
privind organizarea și conținutul 
schimbului de informații extrase din 
cazierele judiciare între statele membre, 

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul 
(2) și de la articolul 9 alineatul (2) din 
Decizia-cadru a Consiliului 2009/315/JAI 
privind organizarea și conținutul 
schimbului de informații extrase din 
cazierele judiciare între statele membre, 
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statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în scopul aplicării cu
eficacitate a măsurii care constă în 
interzicerea, cu caracter temporar sau 
permanent, unei persoane să desfășoare 
activități care presupun contactul periodic 
cu copii, în special în măsura în care statul 
membru solicitant condiționează accesul la 
anumite activități de asigurarea faptului că 
respectivii candidați nu au suferit o 
condamnare pentru niciuna dintre 
infracțiunile prevăzute la articolele 3-7 din 
prezenta directivă, informațiile cu privire la 
decădere ca urmare a unei condamnări 
pentru oricare din infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7 din prezenta directivă se 
transmit atunci când se solicită acest lucru 
în temeiul articolului 6 din decizia-cadru 
menționată anterior, de către autoritatea 
centrală a statului membru al cărui 
resortisant este respectiva persoană, iar 
datele cu caracter personal cu privire la 
decădere prevăzute la articolul 7 alineatele 
(2) și (4) din decizia-cadru menționată 
anterior pot fi folosite în acest scop în toate 
cazurile.

statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în scopul aplicării cu 
eficacitate a măsurii care constă în 
interzicerea, cu caracter temporar sau 
permanent, unei persoane să desfășoare 
activități profesionale sau de voluntariat 
legate de supervizarea copiilor, în special 
în măsura în care statul membru solicitant 
condiționează accesul la anumite activități 
de asigurarea faptului că respectivii 
candidați nu au suferit o condamnare 
pentru niciuna dintre infracțiunile 
prevăzute la articolele 3-7 din prezenta 
directivă, informațiile cu privire la 
decădere ca urmare a unei condamnări 
pentru oricare din infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7 din prezenta directivă se 
transmit atunci când se solicită acest lucru 
în temeiul articolului 6 din decizia-cadru 
menționată anterior, de către autoritatea 
centrală a statului membru al cărui 
resortisant este respectiva persoană, iar 
datele cu caracter personal cu privire la 
decădere prevăzute la articolul 7 alineatele 
(2) și (4) din decizia-cadru menționată 
anterior pot fi folosite în acest scop în toate 
cazurile.

Or. en

Amendamentul 229
Mariya Nedelcheva

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul 
(2) și de la articolul 9 alineatul (2) din 
Decizia-cadru a Consiliului 2009/315/JAI 
privind organizarea și conținutul 
schimbului de informații extrase din 
cazierele judiciare între statele membre, 
statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în scopul aplicării cu 
eficacitate a măsurii care constă în 
interzicerea, cu caracter temporar sau 

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul 
(2) și de la articolul 9 alineatul (2) din 
Decizia-cadru a Consiliului 2009/315/JAI 
privind organizarea și conținutul 
schimbului de informații extrase din 
cazierele judiciare între statele membre,
statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în scopul aplicării cu 
eficacitate a măsurii care constă în 
interzicerea, cu caracter temporar sau 
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permanent, unei persoane să desfășoare 
activități care presupun contactul periodic 
cu copii, în special în măsura în care statul 
membru solicitant condiționează accesul la 
anumite activități de asigurarea faptului că 
respectivii candidați nu au suferit o 
condamnare pentru niciuna dintre 
infracțiunile prevăzute la articolele 3-7 din 
prezenta directivă, informațiile cu privire la 
decădere ca urmare a unei condamnări 
pentru oricare din infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7 din prezenta directivă se 
transmit atunci când se solicită acest lucru 
în temeiul articolului 6 din decizia-cadru 
menționată anterior, de către autoritatea 
centrală a statului membru al cărui 
resortisant este respectiva persoană, iar 
datele cu caracter personal cu privire la 
decădere prevăzute la articolul 7 alineatele 
(2) și (4) din decizia-cadru menționată 
anterior pot fi folosite în acest scop în toate 
cazurile.

permanent, unei persoane să desfășoare 
orice tip de activități care presupun 
contactul periodic cu copii, în special în 
măsura în care statul membru solicitant 
condiționează accesul la anumite activități 
de asigurarea faptului că respectivii 
candidați nu au suferit o condamnare 
pentru niciuna dintre infracțiunile 
prevăzute la articolele 3-7 din prezenta 
directivă, informațiile cu privire la 
decădere ca urmare a unei condamnări 
pentru oricare din infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7 din prezenta directivă se 
transmit atunci când se solicită acest lucru 
în temeiul articolului 6 din decizia-cadru 
menționată anterior, de către autoritatea 
centrală a statului membru al cărui 
resortisant este respectiva persoană, iar 
datele cu caracter personal cu privire la 
decădere prevăzute la articolul 7 alineatele 
(2) și (4) din decizia-cadru menționată 
anterior pot fi folosite în acest scop în toate 
cazurile.

Or. fr

Amendamentul 230
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul 
(2) și de la articolul 9 alineatul (2) din 
Decizia-cadru a Consiliului 2009/315/JAI 
privind organizarea și conținutul 
schimbului de informații extrase din 
cazierele judiciare între statele membre, 
statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în scopul aplicării cu 
eficacitate a măsurii care constă în 
interzicerea, cu caracter temporar sau 
permanent, unei persoane să desfășoare 
activități care presupun contactul periodic 
cu copii, în special în măsura în care statul 
membru solicitant condiționează accesul la 

(3) Statele membre impun autorităților să 
se asigure că în cazierul judiciar al 
candidaților la profesiile care presupun 
lucrul cu copiii și/sau al persoanelor 
implicate în activități curente cu copiii nu 
figurează infracțiuni din categoria celor 
reglementate de articolele 3-8 din 
prezenta directivă. Atunci când este cazul, 
trebuie verificate cazierele judiciare din 
toate statele membre în care candidatul și-
a avut reședința pe o perioadă de peste doi 
ani. Prin derogare de la articolul 7 alineatul 
(2) și de la articolul 9 alineatul (2) din 
Decizia-cadru a Consiliului 2009/315/JAI 
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anumite activități de asigurarea faptului că 
respectivii candidați nu au suferit o 
condamnare pentru niciuna dintre 
infracțiunile prevăzute la articolele 3-7 din 
prezenta directivă, informațiile cu privire la 
decădere ca urmare a unei condamnări 
pentru oricare din infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7 din prezenta directivă se 
transmit atunci când se solicită acest lucru 
în temeiul articolului 6 din decizia-cadru 
menționată anterior, de către autoritatea 
centrală a statului membru al cărui 
resortisant este respectiva persoană, iar 
datele cu caracter personal cu privire la 
decădere prevăzute la articolul 7 alineatele 
(2) și (4) din decizia-cadru menționată 
anterior pot fi folosite în acest scop în toate 
cazurile.

privind organizarea și conținutul 
schimbului de informații extrase din 
cazierele judiciare între statele membre, 
statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în scopul aplicării cu 
eficacitate a măsurii care constă în 
interzicerea, cu caracter temporar sau 
permanent, unei persoane să desfășoare 
activități care presupun contactul periodic 
cu copii, în special în măsura în care statul 
membru solicitant condiționează accesul la 
anumite activități de asigurarea faptului că 
respectivii candidați nu au suferit o 
condamnare pentru niciuna dintre 
infracțiunile prevăzute la articolele 3-7 din 
prezenta directivă, informațiile cu privire la 
decădere ca urmare a unei condamnări 
pentru oricare din infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7 din prezenta directivă se 
transmit atunci când se solicită acest lucru 
în temeiul articolului 6 din decizia-cadru 
menționată anterior, de către autoritatea 
centrală a statului membru al cărui 
resortisant este respectiva persoană, iar 
datele cu caracter personal cu privire la 
decădere prevăzute la articolul 7 alineatele 
(2) și (4) din decizia-cadru menționată 
anterior pot fi folosite în acest scop în toate 
cazurile.

Or. enJustificare

Este absolut necesar ca statele membre să ceară verificarea cazierelor judiciare a 
candidaților la un post sau la activități în care sunt implicați copii înainte de a face oferta de 
angajare, prin intermediul unor controale prealabile. Altfel, cerința s-ar referi doar la 
publicarea unei liste a cazierelor, fără ca acestea să fie verificate în realitate.

Amendamentul 231
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul 
(2) și de la articolul 9 alineatul (2) din 

(3) Statele membre impun autorităților să 
se asigure că în cazierul judiciar al 
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Decizia-cadru a Consiliului 2009/315/JAI 
privind organizarea și conținutul 
schimbului de informații extrase din 
cazierele judiciare între statele membre, 
statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în scopul aplicării cu 
eficacitate a măsurii care constă în 
interzicerea, cu caracter temporar sau 
permanent, unei persoane să desfășoare 
activități care presupun contactul periodic 
cu copii, în special în măsura în care statul 
membru solicitant condiționează accesul la 
anumite activități de asigurarea faptului că 
respectivii candidați nu au suferit o 
condamnare pentru niciuna dintre 
infracțiunile prevăzute la articolele 3-7 din 
prezenta directivă, informațiile cu privire la 
decădere ca urmare a unei condamnări 
pentru oricare din infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7 din prezenta directivă se 
transmit atunci când se solicită acest lucru 
în temeiul articolului 6 din decizia-cadru 
menționată anterior, de către autoritatea 
centrală a statului membru al cărui 
resortisant este respectiva persoană, iar 
datele cu caracter personal cu privire la 
decădere prevăzute la articolul 7 alineatele 
(2) și (4) din decizia-cadru menționată 
anterior pot fi folosite în acest scop în toate 
cazurile.

candidaților la profesiile care presupun 
lucrul cu copiii și/sau al persoanelor 
implicate în activități curente cu copiii nu 
figurează infracțiuni din categoria celor 
reglementate de articolele 3-8 din 
prezenta directivă. Atunci când este cazul, 
trebuie verificate cazierele judiciare din 
toate statele membre în care candidatul și-
a avut reședința pe o perioadă de peste doi 
ani. Prin derogare de la articolul 7 alineatul 
(2) și de la articolul 9 alineatul (2) din 
Decizia-cadru a Consiliului 2009/315/JAI 
privind organizarea și conținutul 
schimbului de informații extrase din 
cazierele judiciare între statele membre, 
statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în scopul aplicării cu 
eficacitate a măsurii care constă în 
interzicerea, cu caracter temporar sau 
permanent, unei persoane să desfășoare 
activități care presupun contactul periodic 
cu copii, în special în măsura în care statul 
membru solicitant condiționează accesul la 
anumite activități de asigurarea faptului că 
respectivii candidați nu au suferit o 
condamnare pentru niciuna dintre 
infracțiunile prevăzute la articolele 3-7 din 
prezenta directivă, informațiile cu privire la 
decădere ca urmare a unei condamnări 
pentru oricare din infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7 din prezenta directivă se 
transmit atunci când se solicită acest lucru 
în temeiul articolului 6 din decizia-cadru 
menționată anterior, de către autoritatea 
centrală a statului membru al cărui 
resortisant este respectiva persoană, iar 
datele cu caracter personal cu privire la 
decădere prevăzute la articolul 7 alineatele 
(2) și (4) din decizia-cadru menționată 
anterior pot fi folosite în acest scop în toate 
cazurile.

Or. en

Justificare

Este absolut necesar ca statele membre să ceară verificarea cazierelor judiciare a 
candidaților la un post sau la activități în care sunt implicați copii înainte de a face oferta de 
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angajare, prin intermediul unor controale prealabile. Altfel, cerința s-ar referi doar la 
publicarea unei liste a cazierelor, fără ca acestea să fie verificate în realitate.

Amendamentul 232
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca angajatorii, atunci 
când angajează pentru activități 
profesionale sau voluntare legate de 
supravegherea copiilor, să poată obține de 
la autoritățile competente, cu respectarea 
garanțiilor necesare de către acestea, un 
certificat național sau, dacă este cazul, 
european de bună conduită, care să ateste 
absența condamnărilor pentru 
infracțiunile menționate la articolele 3-7, 
precum și a altor măsuri conexe 
condamnărilor respective, care ar putea 
împiedica persoanele candidate la 
angajare să exercite activități profesionale 
sau voluntare legate de supravegherea 
copiilor. În cazul în care apar suspiciuni 
întemeiate în cursul relațiilor de lucru, 
angajatorii pot solicita acest certificat, în 
conformitate cu legislația națională, chiar 
și după încheierea procedurii de 
recrutare.

Or. en

Amendamentul 233
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot lua și alte măsuri 
cu privire la autori, cum ar fi 
înregistrarea persoanelor condamnate
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pentru infracțiunile menționate la 
articolele 3 - 7 în registre ale persoanelor 
condamnate. Aceste registre ar trebui să 
fie accesibile doar organelor judiciare 
și/sau de aplicare a legii.

Or. en

Justificare

Ar trebui create și registre ale persoanelor condamnate pentru infracțiuni sexuale, 
impunându-se interdicția de a părăsi teritoriul țării pentru cele considerate foarte 
periculoase. Aceasta ar permite o identificare mai rapidă a recidiviștilor, împiedicând 
totodată perpetuarea infracțiunilor prin circumscrierea infractorilor dovediți sau potențiali.

Amendamentul 234
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Sechestru și confiscare

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că autoritățile lor 
competente au dreptul de a pune sub 
sechestru și de a confisca instrumentele și 
produsele conexe infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) statele membre se angajează să 
utilizeze veniturile economice rezultate în 
urma confiscării aferente infracțiunilor 
stabilite în vederea prevenirii, reabilitării 
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și sprijinirii victimelor și a familiilor 
acestora.

Or. it

Amendamentul 236
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) interzicerea temporară sau 
permanentă a practicării oricărei
activități care presupune un contact 
sistematic cu copiii;

Or. en

Justificare

La fel ca și în cazul persoanelor fizice, persoanelor juridice trebuie să li se interzică să 
practice activități care implică un contact regulat cu copiii.

Amendamentul 237
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd posibilitatea de a 
nu urmări penal sau a sancționa victimele 
copii pentru infracțiunile menționate la 
articolul 4 și la articolul 5 alineatele (4)-
(6), pentru implicarea acestora în activități 
ilegale ca o consecință directă a faptului că 
au făcut obiectul acelor infracțiuni.

Statele membre garantează că acei copii 
care au fost victime ale infracțiunilor
menționate la articolul 4 și la articolul 5 
alineatele (4)-(6), nu sunt urmăriți penal 
și nu sunt sancționați pentru implicarea 
lor în activități ilegale ca o consecință 
directă a faptului că au făcut obiectul 
acelor infracțiuni.

Or. en

Justificare

Pentru a oferi un maximum de protecție copiilor care au suferit abuzuri, statele membre ar 
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trebui să garanteze, nu doar să „prevadă posibilitatea” de a nu urmări penal sau a sancționa 
copiii implicați în activități ilegale ca o consecință directă a faptului că au făcut obiectul 
acelor infracțiuni.

Amendamentul 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd posibilitatea de a 
nu urmări penal sau a sancționa victimele 
copii pentru infracțiunile menționate la 
articolul 4 și la articolul 5 alineatele (4)-
(6), pentru implicarea acestora în activități 
ilegale ca o consecință directă a faptului că 
au făcut obiectul acelor infracțiuni.

Statele membre, în conformitate cu 
principiile fundamentale ale sistemelor 
lor juridice, iau măsurile necesare pentru 
ca autoritățile naționale competente să nu 
aibă dreptul de a urmări penal sau a 
sancționa victimele copii pentru 
infracțiunile menționate la articolul 4 și la 
articolul 5 alineatele (4)-(6), pentru 
implicarea acestora în activități ilegale ca o 
consecință directă a faptului că au făcut 
obiectul acelor infracțiuni.

Or. en

Amendamentul 239
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd posibilitatea de a 
nu urmări penal sau a sancționa victimele 
copii pentru infracțiunile menționate la 
articolul 4 și la articolul 5 alineatele (4)-
(6), pentru implicarea acestora în activități 
ilegale ca o consecință directă a faptului că 
au făcut obiectul acelor infracțiuni.

Statele membre nu urmăresc penal și nici 
nu sancționează victimele copii pentru 
infracțiunile menționate la articolul 4 și la 
articolul 5 alineatele (4)-(6), pentru 
implicarea acestora în activități ilegale ca o 
consecință directă a faptului că au făcut 
obiectul acelor infracțiuni.

Or. en



AM\854749RO.doc 111/163 PE456.647v02-00

RO

Amendamentul 240
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd posibilitatea de a 
nu urmări penal sau a sancționa victimele 
copii pentru infracțiunile menționate la 
articolul 4 și la articolul 5 alineatele (4)-
(6), pentru implicarea acestora în activități 
ilegale ca o consecință directă a faptului că 
au făcut obiectul acelor infracțiuni.

Statele membre nu urmăresc penal și nici 
nu sancționează victimele copii pentru 
infracțiunile menționate la articolul 4 și la 
articolul 5 alineatele (4)-(6), pentru 
implicarea acestora în activități ilegale ca o 
consecință directă a faptului că au făcut 
obiectul acelor infracțiuni.

Or. en

Justificare

Copiii victime nu ar trebui considerați ca fiind capabili să consimtă să se prostitueze sau să 
participe la realizarea de imagini ce prezintă abuzuri asupra copiilor. Răspunderea penală 
incumbă exclusiv autorului infracțiunii, indiferent de orice „consimțământ” pretins sau 
presupus a fi fost obținut din partea victimei.

Amendamentul 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd posibilitatea de a 
nu urmări penal sau a sancționa victimele 
copii pentru infracțiunile menționate la 
articolul 4 și la articolul 5 alineatele (4)-
(6), pentru implicarea acestora în activități 
ilegale ca o consecință directă a faptului că 
au făcut obiectul acelor infracțiuni.

Statele membre nu urmăresc penal și nici 
nu sancționează victimele copii pentru 
infracțiunile menționate la articolul 4 și la 
articolul 5 alineatele (4)-(6), pentru 
implicarea acestora în activități ilegale ca o 
consecință directă a faptului că au făcut 
obiectul acelor infracțiuni.

Or. en
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Amendamentul 242
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd posibilitatea de a 
nu urmări penal sau a sancționa victimele 
copii pentru infracțiunile menționate la 
articolul 4 și la articolul 5 alineatele (4)-
(6), pentru implicarea acestora în activități 
ilegale ca o consecință directă a faptului că 
au făcut obiectul acelor infracțiuni.

Statele membre nu urmăresc penal și nici 
nu sancționează victimele copii pentru 
infracțiunile menționate la articolul 4 și la 
articolul 5 alineatele (4)-(6), pentru 
implicarea acestora în activități ilegale ca o 
consecință directă a faptului că au făcut 
obiectul acelor infracțiuni.

Or. en

Justificare

Copiii victime nu ar trebui considerați ca fiind capabili să consimtă să se prostitueze sau să 
participe la realizarea de imagini ce prezintă abuzuri asupra copiilor. Răspunderea penală 
incumbă exclusiv autorului infracțiunii, indiferent de orice „consimțământ” pretins sau 
presupus a fi fost obținut din partea victimei.

Amendamentul 243
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, în ceea ce privește 
infracțiunile menționate la articolele 3-7, 
cercetarea sau urmărirea penală nu sunt
condiționate de depunerea unei plângeri 
prealabile sau de formularea unei acuzații 
de către victimă și că procedura penală 
poate continua chiar și în cazul în care 
victima și-a retras declarațiile.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca investigațiile să se desfășoare 
ținând seama permanent de interesul 
superior al copilului și de drepturile 
acestuia, pentru ca, în ceea ce privește
infracțiunile menționate la articolele 3-7, 
cercetarea sau urmărirea penală să nu fie
condiționate de depunerea unei plângeri 
prealabile sau de formularea unei acuzații 
de către victimă și pentru ca procedura 
penală să poată continua chiar și în cazul 
în care victima își retrage declarațiile.

Or. en
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Justificare

Articolul 3 din Convenția ONU privind drepturile copilului prevede că „interesul superior al 
copilului trebuie să constituie principiul central al tuturor instrumentelor juridice de 
protecție a drepturilor copilului, inclusiv al legislației privind combaterea abuzurilor sexuale 
asupra copiilor, a exploatării și a imaginilor care prezintă abuzuri împotriva copiilor.

Amendamentul 244
Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, în ceea ce privește 
infracțiunile menționate la articolele 3-7, 
cercetarea sau urmărirea penală nu sunt 
condiționate de depunerea unei plângeri 
prealabile sau de formularea unei acuzații 
de către victimă și că procedura penală 
poate continua chiar și în cazul în care 
victima și-a retras declarațiile.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, în ceea ce privește 
infracțiunile menționate la articolele 3-7, 
cercetarea sau urmărirea penală nu sunt 
condiționate de depunerea unei plângeri 
prealabile sau de formularea unei acuzații 
de către victimă ori de către 
reprezentantul acesteia, și că procedura 
penală poate continua chiar și în cazul în 
care victima și-a retras declarațiile.

Or. en

Amendamentul 245
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca investigațiile să se 
desfășoare ținând seama permanent de 
interesul superior al copilului și de 
drepturile acestuia, pentru ca, în ceea ce 
privește infracțiunile menționate la 
articolele 3-7, cercetarea sau urmărirea 
penală să nu fie condiționate de 
depunerea unei plângeri prealabile sau de 
formularea unei acuzații de către victimă 
și pentru ca procedura penală să poată 



PE456.647v02-00 114/163 AM\854749RO.doc

RO

continua chiar și în cazul în care victima 
își retrage declarațiile.

Or. en

Justificare

Articolul 3 din Convenția ONU privind drepturile copilului prevede că „interesul superior al 
copilului trebuie să constituie principiul central al tuturor instrumentelor juridice de 
protecție a drepturilor copilului, inclusiv al legislației privind combaterea abuzurilor sexuale 
asupra copiilor, a exploatării și a imaginilor care prezintă abuzuri împotriva copiilor.

Amendamentul 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite urmărirea penală a 
oricăreia dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3, la articolul 4 alineatele (2) și (3) 
și (5)-(11), precum și la articolul 5 
alineatul (6) pentru o perioadă de timp 
suficientă după ce victima a împlinit vârsta 
majoratului, perioadă care este 
proporțională cu gravitatea infracțiunii în 
cauză.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite urmărirea penală a 
oricăreia dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3, la articolul 4 alineatele (2) și (3) 
și (5)-(11), precum și la articolul 5 
alineatul (6) pentru o perioadă de timp 
suficientă, de minimum 15 ani, după ce 
victima a împlinit vârsta majoratului, 
perioadă care este proporțională cu 
gravitatea infracțiunii în cauză.

Or. en

Amendamentul 247
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite urmărirea penală a 
oricăreia dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3, la articolul 4 alineatele (2) și (3) 
și (5)-(11), precum și la articolul 5 
alineatul (6) pentru o perioadă de timp 

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite urmărirea penală a 
oricăreia dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3, la articolul 4 alineatele (2) și (3) 
și (5)-(11), precum și la articolul 5 
alineatul (6) pentru cel puțin 20 de ani
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suficientă după ce victima a împlinit vârsta 
majoratului, perioadă care este 
proporțională cu gravitatea infracțiunii în 
cauză.

după ce victima a împlinit vârsta 
majoratului, perioadă care este 
proporțională cu gravitatea infracțiunii în 
cauză. În acest sens, Comisia promovează 
armonizarea termenelor de prescripție 
naționale, pentru a se evita eventualele 
confuzii sau greșeli atunci când agențiile 
de aplicare a legii întreprind cercetări 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 248
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura disponibilitatea unor 
instrumente de investigare eficace pentru 
persoanele, unitățile sau serviciile 
responsabile cu cercetarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor menționate la 
articolele 3-7, prevăzând posibilitatea de 
acțiuni sub acoperire, cel puțin în acele 
cazuri unde se folosește tehnologia 
informațiilor și comunicațiilor.

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura disponibilitatea unor 
instrumente de investigare eficace pentru 
persoanele, unitățile sau serviciile 
responsabile cu cercetarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor menționate la 
articolele 3-7.

Or. en

Amendamentul 249
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea 
victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor pornografice cu copii, ca de 
exemplu fotografii și înregistrări 

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea 
victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7.



PE456.647v02-00 116/163 AM\854749RO.doc

RO

audiovizuale transmise sau puse la 
dispoziție prin intermediul tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor.

Or. en

Amendamentul 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea 
victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor pornografice cu copii, ca de 
exemplu fotografii și înregistrări 
audiovizuale transmise sau puse la 
dispoziție prin intermediul tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor.

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare, în conformitate cu legislația 
națională și a UE în materie de protecția 
datelor, să încerce identificarea victimelor 
infracțiunilor prevăzute la articolele 3-7, în 
special prin analizarea materialelor 
pornografice cu copii, ca de exemplu 
fotografii și înregistrări audiovizuale 
transmise sau puse la dispoziție prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor.

Or. en

Amendamentul 251
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea 
victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor pornografice cu copii, ca de 
exemplu fotografii și înregistrări 
audiovizuale transmise sau puse la 
dispoziție prin intermediul tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor.

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite și sprijini unitățile sau 
serviciile de cercetare și a le permite să 
încerce identificarea victimelor 
infracțiunilor prevăzute la articolele 3-7, în 
special prin analizarea materialelor 
pornografice cu copii, ca de exemplu 
fotografii și înregistrări audiovizuale 
transmise sau puse la dispoziție prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor.
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Or. en

Justificare

Este important ca statele membre să furnizeze resursele financiare și umane necesare pentru 
a se asigura că unitățile de anchetă, odată înființate, devin pe deplin operaționale și eficiente.

Amendamentul 252
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea 
victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor pornografice cu copii, ca de 
exemplu fotografii și înregistrări 
audiovizuale transmise sau puse la 
dispoziție prin intermediul tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor.

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite și sprijini unitățile sau 
serviciile de cercetare și a le permite să 
încerce identificarea victimelor 
infracțiunilor prevăzute la articolele 3-7, în 
special prin analizarea materialelor 
pornografice cu copii, ca de exemplu 
fotografii și înregistrări audiovizuale 
transmise sau puse la dispoziție prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor.

Or. en

Justificare

Este important ca statele membre să furnizeze resursele financiare și umane necesare pentru 
a se asigura că unitățile de anchetă, odată înființate, devin pe deplin operaționale și eficiente.

Amendamentul 253
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea 

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea 
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victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor pornografice cu copii, ca de 
exemplu fotografii și înregistrări 
audiovizuale transmise sau puse la 
dispoziție prin intermediul tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor.

victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor pornografice cu copii, ca de 
exemplu fotografii și înregistrări 
audiovizuale transmise sau puse la 
dispoziție prin intermediul tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor. În plus, 
este esențial să se garanteze faptul că 
anchetarea pornografiei infantile include 
identificarea victimelor. Pe durata 
anchetei, cooperarea între poliție, ONG-
uri și serviciile sociale este importantă, 
dacă victimele copii urmează să 
primească asistență și sprijin adecvate. 
Este esențială implicarea în această 
activitate a profesioniștilor formați în mod 
adecvat (profesori, psihologi, lucrători 
sociali, avocați), în special în domeniile de 
prevenire și de protecție acordată 
victimelor.

Or. lt

Amendamentul 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea 
victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor pornografice cu copii, ca de 
exemplu fotografii și înregistrări 
audiovizuale transmise sau puse la 
dispoziție prin intermediul tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor.

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea 
victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor pornografice cu copii, ca de 
exemplu fotografii și înregistrări 
audiovizuale transmise sau puse la 
dispoziție prin intermediul tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor. În acest 
scop, se instituie mecanisme vizând 
asigurarea unei cooperări și a unui 
transfer de cunoștințe eficiente între 
autoritățile însărcinate cu aplicarea legii, 
autoritățile judiciare, autoritățile din 
domeniul asistenței sociale, sectorul 
tehnologiei informației și comunicațiilor 



AM\854749RO.doc 119/163 PE456.647v02-00

RO

(TCI) și organizațiile societății civile.  
Forțele de poliție și serviciile sociale ar 
trebui să colaboreze în astfel de situații, 
astfel încât copiii să primească un sprijin 
și un tratament adecvat atunci când sunt 
identificați.

Or. en

Amendamentul 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre garantează că pentru 
infracțiunile prevăzute la articolele 3-7, 
autoritățile responsabile cu urmărirea 
penală și anchetarea acestor infracțiuni 
nu sunt ocolite prin efectuarea unor 
anchete interne de către alte instituții care 
nu dețin aceleași competențe în 
conformitate cu  dreptul penal.   Astfel de 
anchete pot avea un caracter de 
informare, însă în niciun caz nu pot fi 
echivalente și nici nu  se pot substitui 
anchetelor efectuate de autorități în 
conformitate cu dreptul penal.

Or. en

Amendamentul 256
Michèle Striffler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a încuraja orice persoană care are 
cunoștință sau care suspectează, cu bună 
credință, săvârșirea infracțiunilor 
menționate la articolele 3-7, să raporteze 
aceste fapte serviciilor competente.

(2). Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a încuraja orice persoană care are 
cunoștință sau care suspectează, cu bună 
credință, săvârșirea infracțiunilor 
menționate la articolele 3-7, să raporteze 
aceste fapte serviciilor competente. Statele 
membre garantează că aceste persoane 
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sunt pasibile de pedepse penale în cazul în 
care nu acordă ajutor unei peroane aflate 
în pericol.

Or. fr

Amendamentul 257
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre inițiază campanii de 
informare vizând promovarea numărului 
telefonic de asistență 116, pentru a se 
asigura că copiii au cunoștință de 
existența acestuia.

Or. en

Amendamentul 258

Jean Lambert în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1–- partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre ia măsurile necesare 
pentru a-și stabili competența în privința 
infracțiunilor menționate la articolele 3-7 
atunci când:

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a-și stabili competența în privința 
infracțiunilor menționate la articolele 3-7 și 
21, atunci când:

Or. en

Amendamentul 259
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autorul infracțiunii este un resortisant al (b) autorul infracțiunii este un resortisant al 
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său sau își are reședința obișnuită pe 
teritoriul său; sau

său; sau

Or. de

Amendamentul 260
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) infracțiunea a fost săvârșită împotriva 
unui resortisant al său sau împotriva unei 
persoane cu reședința obișnuită pe 
teritoriul său; sau

(c) infracțiunea a fost săvârșită împotriva 
unui resortisant al său; sau

Or. de

Amendamentul 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Victimelor infracțiunilor menționate la 
articolele 3-7 li se acordă asistență, sprijin 
și protecție, avându-se în vedere interesul 
superior al copilului.

(1) Victimelor infracțiunilor menționate la 
articolele 3-7 li se acordă asistență, sprijin 
și protecție, avându-se în vedere interesul 
superior al copilului. Se acordă asistență și 
formare și părinților sau tutorilor 
copilului, în cazul în care nu sunt 
suspectați de comiterea infracțiunii în 
cauză, în vederea sprijinirii acestuia pe 
perioada procedurilor și pe perioada de 
recuperare.

Or. en

Amendamentul 262
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
drepturile victimelor sunt respectate pe 
deplin:
a) informând victimele din rândul copiilor 
cu privire la drepturile și serviciile care le 
stau la dispoziție și, cu excepția cazului în 
care nu doresc să primească aceste 
informații, la modul în care va fi tratată 
ulterior reclamația lor, acuzațiile, 
progresul general înregistrat în cadrul  
anchetei sau al procedurilor și rolul lor în 
această privință, precum și rezultatul 
cazului;
b) asigurându-se, cel puțin în cazurile în 
care victimele și familiile acestora ar 
putea fi în pericol, că acestea sunt 
informate, dacă este necesar, în cazul în 
care persoana urmărită penal sau 
condamnată este eliberată temporar sau 
definitiv;
c) protejând viața privată a victimelor din 
rândul copiilor, identitatea și imaginea lor 
și adoptând măsuri în conformitate cu 
legislația internă pentru a împiedica 
difuzarea publică a oricăror informații 
care ar putea duce la identificarea lor;
d) luând măsuri pentru asigurarea 
siguranței victimelor din rândul copiilor, 
precum și a familiilor și martorilor 
acestora, față de intimidări, represalii și 
victimizarea repetată;
e) asigurând evitarea contactului dintre 
victime și autorii infracțiunilor la tribunal 
sau în localurile autorității de aplicare a 
legii, cu excepția cazului în care 
autoritățile competente decid contrariul în 
interesul optim al copilului sau a cazului 
în care ancheta sau procedura solicită 
acest contact.

Or. en
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Justificare

Pentru a se asigura respectarea deplină a drepturilor victimelor, acest element trebuie să fie 
inclus în articolul 30 din Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva 
exploatării și a abuzurilor sexuale (2007).

Amendamentul 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că, în caz 
de abuz sexual sau de exploatare sexuală 
în context familial, în cadrul cercului de 
rude sau  prieteni, în cadrul activităților 
sportive școlare, religioase sau în alte 
părți ale programului cotidian normal al 
copilului, se adoptă măsurile necesare 
pentru protejarea și acordarea de 
asistență victimelor din rândul copiilor, 
precum și altor membri de familie care nu 
au fost implicați în comiterea infracțiunii.

Or. en

Amendamentul 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) De îndată ce autoritățile competente 
au indicii că este posibil ca un copil să fi 
făcut obiectul unei infracțiuni menționate 
la articolele 3-7 din prezenta directivă, se 
efectuează o evaluare individuală a 
condițiilor speciale care survin în cazul 
fiecărei victime din rândul copiilor, 
ținându-se seama de opiniile, nevoile și 
preocupările acesteia. Autoritățile din 
domeniul asistenței sociale sunt prezente 
la această evaluare, care va avea ca scop:
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a) stabilirea gradului de maturitate al 
victimei;
b) stabilirea caracteristicilor 
consimțământului victimei;
c) verificarea vârstei victimei;
d) stabilirea posibilelor daune psihologice 
sau fizice și dacă a fost utilizată 
constrângerea;
e) verificarea eventualității unui conflict 
de interes din partea unui membru al 
familiei sau al unei persoane apropiate 
victimei.
În temeiul acestei evaluări, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că se întreprind acțiuni specifice  
în vederea acordării de asistență și sprijin 
victimelor, pe termen scurt sau lung, în 
procesul de recuperare fizică, psihologică 
și socială, incluzând condiții de locuit 
adecvate și sigure, asistență de natură 
materială, tratament medical, inclusiv 
asistență psihologică și consiliere, precum 
și acces la educație. Victimelor cu nevoi 
speciale trebuie să li se acorde asistența 
cuvenită.

Or. en

Amendamentul 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că asistența 
și sprijinul acordate unei victime nu sunt 
condiționate de dorința victimei de a 
coopera pe parcursul anchetei și/sau a  
procedurilor penale.

Or. en



AM\854749RO.doc 125/163 PE456.647v02-00

RO

Amendamentul 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Statele membre se asigură de faptul 
că identitatea copilului va fi protejată 
înainte, în timpul și după terminarea 
procedurilor penale, indiferent de 
disponibilitatea acestuia de a coopera pe 
parcursul anchetei și/sau a procedurilor 
penale. 

Or. en

Amendamentul 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Autoritățile din domeniul asistenței 
sociale din statele membre vor stabili 
legături cu organizațiile locale ale 
societății civile sau cu rețelele de sprijin 
locale care se ocupă cu protejarea și 
sprijinirea victimelor abuzului sau  
exploatării sexuale pentru a se asigura că 
acestora li se acordă protecția și asistența 
necesară și că acestea continuă să 
primească sprijin și protecție pe o 
perioadă adecvată de timp după 
împlinirea vârstei de 18 ani.

Or. en

Amendamentul 268
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
drepturile victimelor sunt respectate pe 
deplin:
a) informând victimele din rândul copiilor 
cu privire la drepturile și serviciile care le 
stau la dispoziție și, cu excepția cazului în 
care nu doresc să primească aceste 
informații, la modul în care va fi tratată 
ulterior reclamația lor, acuzațiile, 
progresul general înregistrat în cadrul  
anchetei sau al procedurilor și rolul lor în 
această privință, precum și rezultatul 
cazului;
b) asigurându-se, cel puțin în cazurile în 
care victimele și familiile acestora ar 
putea fi în pericol, că acestea sunt 
informate, dacă este necesar, în cazul în 
care persoana urmărită penal sau 
condamnată este eliberată temporar sau 
definitiv;
c) protejând viața privată a victimelor din 
rândul copiilor, identitatea și imaginea lor 
și adoptând măsuri în conformitate cu 
legislația internă pentru a împiedica 
difuzarea publică a oricăror informații 
care ar putea duce la identificarea lor;
d) luând măsuri pentru asigurarea 
siguranței victimelor din rândul copiilor, 
precum și a familiilor și martorilor 
acestora, față de intimidări, represalii și 
victimizarea repetată;
e) asigurând evitarea contactului dintre 
victime și autorii infracțiunilor la tribunal
sau în localurile autorității de aplicare a 
legii, cu excepția cazului în care 
autoritățile competente decid contrariul în 
interesul optim al copilului sau a cazului 
în care ancheta sau procedura solicită 
acest contact.

Or. en
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Justificare

Pentru a se asigura respectarea deplină a drepturilor victimelor, recomandăm includerea 
acestui element în articolul 30 din Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor 
împotriva exploatării și a abuzurilor sexuale (2007).

Amendamentul 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistență și sprijin acordate victimelor eliminat
(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că asistența și sprijinul 
se acordă victimelor înainte, pe parcursul 
și, pentru o perioadă corespunzătoare, 
după procedura penală, pentru a le 
permite exercitarea drepturilor stabilite în 
Decizia-cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
privind statutul victimelor în cadrul 
procedurii penale, precum și în prezenta 
directivă.
(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că acțiunile specifice 
întreprinse în vederea acordării de 
asistență și sprijin victimelor, pe termen 
scurt sau lung, în procesul de recuperare 
fizică și psiho-socială se întreprind în 
urma unei evaluări individuale a 
condițiilor speciale care survin în cazul 
fiecărei victime copil, ținându-se seama 
de opiniile, nevoile și preocupările 
copilului.
(3) Victimele oricărora dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3 - 7 
sunt considerate victime deosebit de 
vulnerabile în temeiul articolului 2 
alineatul (2), al articolului 8 alineatul (4) 
și al articolului 14 alineatul (1) din 
Decizia-cadru 2001/220/JAI.
(4) Statele membre iau măsuri, acolo 
unde este cazul și unde este posibil, 
pentru a furniza asistență și sprijin 
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familiei victimei. În special, statele 
membre aplică, în cazul familiei, în 
măsura în care este adecvat și posibil, 
articolul 4 din Decizia-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 270
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că asistența și sprijinul 
se acordă victimelor înainte, pe parcursul 
și, pentru o perioadă corespunzătoare, 
după procedura penală, pentru a le 
permite exercitarea drepturilor stabilite în 
Decizia-cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
privind statutul victimelor în cadrul 
procedurii penale, precum și în prezenta 
directivă.

eliminat

Or. en

Justificare

Mutat la articolul 19.

Amendamentul 271
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că asistența și sprijinul se 
acordă victimelor înainte, pe parcursul și, 
pentru o perioadă corespunzătoare, după 
procedura penală, pentru a le permite 
exercitarea drepturilor stabilite în Decizia-

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că asistența și sprijinul se 
acordă victimelor înainte, pe parcursul și, 
pentru o perioadă corespunzătoare, după 
procedura penală, pentru a le permite 
exercitarea drepturilor stabilite în Decizia-
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cadru 2001/220/JAI a Consiliului12 privind 
statutul victimelor în cadrul procedurii 
penale, precum și în prezenta directivă.

cadru 2001/220/JAI a Consiliului12 privind 
statutul victimelor în cadrul procedurii 
penale, precum și în prezenta directivă.
Statele membre adoptă, în special, 
măsurile necesare asigurării protecției 
pentru acei copii care raportează cazuri 
de abuzuri care au loc în cadrul mediului 
lor familiar compus din prieteni sau 
familie.

Or. el

Amendamentul 272
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se oferi asistență și 
sprijin copilului de îndată ce autoritățile 
competente au indicii că este posibil ca 
acesta să fi făcut obiectul unei infracțiuni 
menționate la articolele 3-7.

Or. en

Justificare

Sistemele naționale solide de protecție a copilului și sistemele judiciare adaptate copiilor 
constituie fundamentul protecției copiilor împotriva infracțiunilor aflate sub incidența 
propunerii de directivă. Aceasta ar trebui modificată pentru a se asigura instituirea, în 
fiecare stat membru, a  unor sisteme de protecție a copilului și a unor sisteme 
multidisciplinare.

Amendamentul 273
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că copilul 
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este informat cu privire la drepturile sale, 
în special în ce privește asistența și 
sprijinul, de îndată ce autoritățile 
competente au indicii că este posibil ca 
acesta să fi făcut obiectul unei infracțiuni 
menționate la articolele 3-7.

Or. en

Justificare

Sistemele naționale solide de protecție a copilului și sistemele judiciare adaptate copiilor 
constituie fundamentul protecției copiilor împotriva infracțiunilor aflate sub incidența 
propunerii de directivă. Aceasta ar trebui modificată pentru a se asigura instituirea, în 
fiecare stat membru, a  unor sisteme de protecție a copilului și a unor sisteme 
multidisciplinare.

Amendamentul 274
Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că asistența 
și sprijinul acordate unei victime din 
rândul copiilor nu sunt condiționate de 
dorința victimei de a coopera pe parcursul 
anchetei, al urmăririi penale sau al 
procesului.

Or. en

Amendamentul 275
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se oferi asistență și 
sprijin copilului de îndată ce autoritățile 
competente au indicii că este posibil ca 
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acesta să fi făcut obiectul unei infracțiuni 
menționate la articolele 3-7.

Or. en

Amendamentul 276
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că copilul 
este informat cu privire la drepturile sale, 
în special în ce privește asistența și 
sprijinul, de îndată ce autoritățile 
competente au indicii că este posibil ca 
acesta să fi făcut obiectul unei infracțiuni 
menționate la articolele 3-7.

Or. en

Amendamentul 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2). Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că acțiunile specifice 
întreprinse în vederea acordării de asistență 
și sprijin victimelor, pe termen scurt sau 
lung, în procesul de recuperare fizică și 
psiho-socială se întreprind în urma unei 
evaluări individuale a condițiilor speciale 
care survin în cazul fiecărei victime copil, 
ținându-se seama de opiniile, nevoile și 
preocupările copilului.

(2). Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că acțiunile specifice 
întreprinse în vederea acordării de asistență 
și sprijin victimelor, pe termen scurt sau 
lung, în procesul de recuperare fizică și 
psiho-socială se întreprind în urma unei 
evaluări individuale a condițiilor speciale 
care survin în cazul fiecărei victime copil, 
elaborând în acest scop programe 
individuale de reabilitare care țin seama 
de opiniile, nevoile și preocupările 
copilului.

Or. it
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Amendamentul 278
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru instituirea unor sisteme 
eficiente de protecție a copilului și a unor 
structuri multidisciplinare care să acorde 
asistența și sprijinul necesare victimelor 
pe termen scurt și lung, fie prin 
asigurarea, în cadrul serviciilor publice, a 
unui personal cu calificări speciale, fie 
prin recunoașterea și finanțarea 
organizațiilor care oferă sprijin 
victimelor, inclusiv a organizațiilor 
neguvernamentale, a altor organizații sau 
elemente competente din cadrul societății 
civile care se ocupă cu acordarea de 
asistență victimelor.

Or. en

Justificare

Sistemele naționale solide de protecție a copilului și sistemele judiciare adaptate copiilor 
constituie fundamentul protecției copiilor împotriva infracțiunilor aflate sub incidența 
propunerii de directivă. Aceasta ar trebui modificată pentru a se asigura instituirea, în 
fiecare stat membru, a  unor sisteme de protecție a copilului și a unor sisteme 
multidisciplinare.

Amendamentul 279
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru instituirea unor sisteme 
eficiente de protecție a copilului și a unor 
structuri multidisciplinare care să acorde 
asistența și sprijinul necesare victimelor 
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pe termen scurt și lung, fie prin 
asigurarea, în cadrul serviciilor publice, a 
unui personal cu calificări speciale, fie 
prin recunoașterea și finanțarea 
organizațiilor care oferă sprijin 
victimelor, inclusiv a organizațiilor 
neguvernamentale, a altor organizații sau 
elemente competente din cadrul societății 
civile care se ocupă cu acordarea de 
asistență victimelor.

Or. en

Amendamentul 280
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsuri, acolo unde 
este cazul și unde este posibil, pentru a 
furniza asistență și sprijin familiei victimei. 
În special, statele membre aplică, în cazul 
familiei, în măsura în care este adecvat și 
posibil, articolul 4 din Decizia-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului.

(4) Statele membre iau măsuri, acolo unde 
este cazul și unde este posibil, pentru a 
furniza asistență și sprijin familiei victimei. 
În special, statele membre aplică, în cazul 
familiei, în măsura în care este adecvat, 
articolul 4 din Decizia-cadru 2001/220/JAI 
a Consiliului, indiferent dacă au fost sau 
nu inițiate o anchetă sau proceduri 
penale.

Or. en

Justificare

Sistemele naționale solide de protecție a copilului și sistemele judiciare adaptate copiilor 
constituie fundamentul protecției copiilor împotriva infracțiunilor aflate sub incidența 
propunerii de directivă. Aceasta ar trebui modificată pentru a se asigura instituirea, în 
fiecare stat membru, a  unor sisteme de protecție a copilului și a unor sisteme 
multidisciplinare.

Amendamentul 281
Mariya Nedelcheva

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsuri, acolo unde 
este cazul și unde este posibil, pentru a 
furniza asistență și sprijin familiei victimei. 
În special, statele membre aplică, în cazul 
familiei, în măsura în care este adecvat și 
posibil, articolul 4 din Decizia-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului.

(4) Statele membre iau măsuri, acolo unde 
este cazul, pentru a furniza asistență și 
sprijin familiei victimei. În special, statele 
membre aplică, în cazul familiei, în măsura 
în care este adecvat, articolul 4 din 
Decizia-cadru 2001/220/JAI a Consiliului.

Or. fr

Amendamentul 282
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsuri, acolo unde 
este cazul și unde este posibil, pentru a 
furniza asistență și sprijin familiei victimei. 
În special, statele membre aplică, în cazul 
familiei, în măsura în care este adecvat și 
posibil, articolul 4 din Decizia-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului.

(4) Statele membre iau măsuri, acolo unde 
este cazul și unde este posibil, pentru a 
furniza asistență și sprijin familiei victimei. 
În special, statele membre aplică, în cazul 
familiei, în măsura în care este adecvat, 
articolul 4 din Decizia-cadru 2001/220/JAI 
a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 283
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre adoptă măsurile 
legislative sau alte măsuri necesare 
pentru a încuraja și sprijini crearea unor 
servicii de informare precum liniile de 
asistență, telefonice sau pe internet, care 
să ofere consiliere celor care le apelează, 
în mod confidențial sau cu acordarea 
respectului cuvenit anonimității acestora.
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Or. en

Amendamentul 284
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre adoptă măsurile 
legislative sau alte măsuri necesare 
pentru a încuraja și sprijini crearea unor 
servicii de informare precum liniile de 
asistență, telefonice sau pe internet, care 
să ofere consiliere celor care le apelează, 
în mod confidențial sau cu acordarea 
respectului cuvenit anonimității acestora.

Or. en

Justificare

Sistemele naționale solide de protecție a copilului și sistemele judiciare adaptate copiilor 
constituie fundamentul protecției copiilor împotriva infracțiunilor aflate sub incidența 
propunerii de directivă. Aceasta ar trebui modificată pentru a se asigura instituirea, în 
fiecare stat membru, a  unor sisteme de protecție a copilului și a unor sisteme 
multidisciplinare.

Amendamentul 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 19 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea victimelor copii la cercetarea 
penală și la procedura penală

Asistența, sprijinul și protejarea
victimelor din rândul copiilor la ancheta și 
procedurile penale

Or. en

Amendamentul 286
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsurile 
adecvate pentru a informa victimele cu 
privire la drepturile și serviciile care le 
stau la dispoziție și, cu excepția cazului în 
care nu doresc să primească aceste 
informații, la modul în care va fi tratată 
ulterior reclamația lor, acuzațiile, 
progresul general înregistrat în cadrul  
anchetei sau al procedurilor și rolul lor în 
această privință, precum și rezultatul 
cazului.

Or. en

Justificare

Din vasta experiență a ONG-urilor care se ocupă de victimele din rândul copiilor, mai multe 
măsuri adecvate importante vizând protejarea victimelor în cadrul anchetelor și procedurilor 
penale lipsesc din articolul 19.

Amendamentul 287
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura că se acordă 
victimelor asistență și sprijin înainte, pe 
parcursul și, pentru o perioadă 
corespunzătoare, după procedura penală, 
pentru a le permite acestora să-și exercite 
drepturile stabilite în Decizia-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului privind 
statutul victimelor în cadrul procedurii 
penale, precum și în prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Din vasta experiență a ONG-urilor care se ocupă de victimele din rândul copiilor, mai multe 
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măsuri adecvate importante vizând protejarea victimelor în cadrul anchetelor și procedurilor 
penale lipsesc din articolul 19.

Amendamentul 288
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca anchetele și 
procedurile penale să se desfășoare ținând 
seama de interesul superior al copilului.

Or. en

Justificare

Din vasta experiență a ONG-urilor care se ocupă de victimele din rândul copiilor, mai multe 
măsuri adecvate importante vizând protejarea victimelor în cadrul anchetelor și procedurilor 
penale lipsesc din articolul 19.

Amendamentul 289
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca anchetele să se 
desfășoare în mod prompt și fără 
întârzieri nejustificate.

Or. en

Justificare

Din vasta experiență a ONG-urilor care se ocupă de victimele din rândul copiilor, mai multe 
măsuri adecvate importante vizând protejarea victimelor în cadrul anchetelor și procedurilor 
penale lipsesc din articolul 19.
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Amendamentul 290
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1e (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca anchetele și 
procedurile penale să nu agraveze trauma 
suferită de copil.

Or. en

Justificare

Din vasta experiență a ONG-urilor care se ocupă de victimele din rândul copiilor, mai multe 
măsuri adecvate importante vizând protejarea victimelor în cadrul anchetelor și procedurilor 
penale lipsesc din articolul 19.

Amendamentul 291
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1f (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Fiecare stat membru aplică, în cadrul 
anchetelor și procedurilor, articolul 13 
alineatele (1) și (2) din Decizia-cadru 
2001/220/JAI.

Or. en

Justificare

Din vasta experiență a ONG-urilor care se ocupă de victimele din rândul copiilor, mai multe 
măsuri adecvate importante vizând protejarea victimelor în cadrul anchetelor și procedurilor 
penale lipsesc din articolul 19.

Amendamentul 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că în cercetarea și 
procedura penală, autoritățile judiciare 
numesc un reprezentant special pentru 
victima copil în cazul în care, prin dreptul 
intern, autoritățile tutelare nu pot 
reprezenta copilul în procedura penală ca 
urmare a unui conflict de interese între 
acestea și victima copil, sau atunci când 
copilul este neînsoțit sau separat de 
familie.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă o perioadă 
de timp adecvată victimei din rândul 
copiilor pentru a se hotărî dacă va 
coopera sau nu cu autoritățile competente
în cadrul procedurilor penale.

Or. en

Amendamentul 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Victimele oricărora dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 
sunt considerate victime deosebit de 
vulnerabile în temeiul articolului 2 
alineatul (2), al articolului 8 alineatul (4) 
și al articolului 14 alineatul (1) din 
Decizia-cadru 2001/220/JAI.

Or. en

Amendamentul 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre iau măsuri, acolo 
unde este cazul și unde este posibil, 
pentru a acorda asistență și sprijin 
familiei victimei. În special, statele 
membre aplică, în cazul familiei, în 
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măsura în care este adecvat și posibil, 
articolul 4 din Decizia-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că, în 
anchetele și  procedurile penale, 
autoritățile judiciare numesc un 
reprezentant special pentru victima din 
rândul copiilor în cazul în care, conform 
legislației interne, autoritățile tutelare nu 
pot reprezenta copilul în procedura 
penală ca urmare a unui conflict de 
interese între acestea și victima din rândul 
copiilor, sau atunci când copilul este 
neînsoțit sau separat de familie.

Or. en

Amendamentul 296
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsurile 
necesare  pentru a informa victimele cu 
privire la drepturile și serviciile care le 
stau la dispoziție și, cu excepția cazului în 
care nu doresc să primească aceste 
informații, la modul în care va fi tratată 
ulterior reclamația lor, acuzațiile, 
progresul general înregistrat în cadrul  
anchetei sau al procedurilor și rolul lor în 
această privință, precum și rezultatul 
cazului.
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Or. en

Amendamentul 297
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura că se acordă 
victimelor asistență și sprijin înainte, pe 
parcursul și, pentru o perioadă 
corespunzătoare, după procedura penală, 
pentru a le permite acestora să-și exercite 
drepturile stabilite în Decizia-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului privind 
statutul victimelor în cadrul procedurilor 
penale, precum și în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 298
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca anchetele și 
procedurile penale să se desfășoare ținând 
seama de interesul superior al copilului.

Or. en

Amendamentul 299
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca anchetele să se 
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desfășoare în mod prompt și fără 
întârzieri nejustificate.

Or. en

Amendamentul 300
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1e (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca anchetele și 
procedurile penale să nu agraveze trauma 
suferită de copil.

Or. en

Amendamentul 301
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1f (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Fiecare stat membru aplică, în cadrul 
anchetelor și procedurilor, articolul 13 
alineatele (1) și (2) din Decizia-cadru 
2001/220/JAI.

Or. en

Amendamentul 302
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură accesul imediat 
al victimei copil la consiliere juridică 
gratuită și la reprezentare juridică gratuită, 
inclusiv în scopul solicitării de despăgubiri.

(2) Statele membre se asigură că victimele 
copii au acces imediat la consiliere juridică 
și, în funcție de rolul victimelor în 
sistemul de justiție relevant, la 
reprezentare juridică, inclusiv în scopul 
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solicitării de despăgubiri. Consilierea 
juridică și reprezentarea juridică ar trebui 
să fie gratuite în cazul în care victima nu 
dispune de suficiente resurse financiare.

Or. de

Justificare

Rolul victimelor în cadrul procedurilor penale diferă în mod substanțial în diversele state 
membre. Poate fi necesară stabilirea, în primul rând și în mod clar, a faptului că persoana 
vizată este, într-adevăr, victimă. Ar fi, prin urmare, necesară o referire la ordinea juridică a 
statelor membre.

Amendamentul 303
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură accesul imediat 
al victimei copil la consiliere juridică 
gratuită și la reprezentare juridică gratuită, 
inclusiv în scopul solicitării de despăgubiri.

(2) Statele membre asigură accesul imediat 
al victimei copil la consiliere juridică 
gratuită și la reprezentare juridică gratuită, 
inclusiv în scopul solicitării de despăgubiri.
Consilierea juridică și reprezentarea 
juridică ar trebui să fie gratuite în cazul 
în care victima nu dispune de suficiente 
resurse financiare.

Or. de

Amendamentul 304
Ernst Strasser

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) interviurile cu victima din rândul 
copiilor au loc, în măsura posibilului, în 
absența autorului infracțiunii;

Or. en
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Amendamentul 305
Iliana Malinova Iotova

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

ba) interviurile cu victima din rândul 
copiilor au loc în absența autorului 
infracțiunii;

Or. en

Amendamentul 306
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că în cercetarea penală 
a oricăreia dintre infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7, toate audierile cu victima 
copil, sau după caz cu martorul copil, pot fi 
filmate și că aceste audieri filmate pot fi 
acceptate ca probă în procesul penal, 
conform normelor dreptului intern.

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că în cercetarea penală 
a oricăreia dintre infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7, audierile cu victima copil, 
sau după caz cu martorul copil, dacă în 
urma examinării cazului individual acest 
lucru se dovedește a fi necesar, pot fi 
filmate și că aceste audieri filmate pot fi 
acceptate ca probă în procesul penal, 
conform normelor dreptului intern.

Or. de

Justificare

Directiva nu ar trebui să prevadă filmarea tuturor audierilor ca regulă generală - incluzând, 
așadar, audierile poliției și pe cele ale procuraturii. În plus, filmarea unei audieri nu este în 
mod automat în interesul copilului.

Amendamentul 307
Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre iau măsurile 
necesare, dacă acestea sunt în interesul 
victimelor din rândul copiilor, și ținând 
seama de alte interese fundamentale, în 
vederea protejării vieții private, a 
identității și a imaginii acestora, și pentru 
a împiedica difuzarea publică a oricăror 
informații care ar putea duce la 
identificarea acestora.

Or. en

Amendamentul 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 20a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Măsuri de prevenire

(1) Statele membre întreprind acțiuni 
corespunzătoare, de exemplu campanii de 
informare și de sensibilizare, programe de 
cercetare și de educație, dacă este cazul în 
cooperare cu organizațiile societății civile 
și cu rețelele locale de sprijin, în scopul  
sensibilizării publicului larg și reducerii 
riscului ca copiii să devină victime ale 
abuzurilor sexuale, exploatării sexuale 
sau imaginilor care prezintă abuzuri 
sexuale. Aceste măsuri trebuie să se 
adreseze tuturor părților implicate, 
inclusiv copiii, părinții și factorii 
educativi, pentru a le permite să 
recunoască semnele abuzului sexual, atât 
online cât și offline
(2) Se înființează linii telefonice de 
asistență în scopul creării unui canal de 
comunicare sigur și anonim între copiii 
care sunt sau pot deveni victime și membri 
ai organizațiilor competente ale societății 
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civile sau ai rețelelor locale de sprijin.

Or. en

Amendamentul 309
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura punerea la dispoziție de 
programe sau de măsuri de intervenție 
eficace în vederea prevenirii și minimizării 
riscurilor de recidivă în ceea ce privește 
infracțiunile cu caracter sexual îndreptate 
împotriva copiilor. Programele sau 
măsurile de acest tip sunt accesibile în 
orice moment al procedurii penale, în 
mediul carceral sau în afara acestuia, 
conform condițiilor prevăzute în dreptul 
intern.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura punerea la dispoziție de 
programe sau de măsuri de intervenție 
eficace în vederea prevenirii și minimizării 
riscurilor de recidivă în ceea ce privește 
infracțiunile cu caracter sexual îndreptate 
împotriva copiilor.

Or. de

Justificare

Pe durata arestării preventive, măsurile terapeutice sunt problematice. Acestea trebuie să 
continue pentru o anumită perioadă și, dată fiind durata dificil de determinat a arestării 
preventive, este puțin probabil ca organizarea acestora să aibă sens. În plus, atunci când 
hotărârea devine definitivă, are de obicei loc un transfer, așa încât nu ar fi garantată 
continuitatea terapiei. În plus, aceasta ar putea intra în conflict cu prezumția de nevinovăție 
și cu drepturile infractorului în cadrul procedurii penale (spre exemplu, dreptul de a nu 
depune mărturie).

Amendamentul 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3–- partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că persoanele 

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în cadrul 
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condamnate pentru infracțiunile prevăzute 
la articolele 3-7, acolo unde este cazul, 
având în vedere evaluarea menționată la 
alineatul (1):

procedurilor penale legate de oricare
dintre infracțiunile prevăzute la articolele 
3-7, pentru a se evita, pe cât posibil, 
victimizarea secundară, se poate dispune 
că:

Or. en

Amendamentul 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 - litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sunt pe deplin informate cu privire la 
motivele propunerii de a avea acces la 
programe sau măsuri specifice;

(c) se evită, dacă este cazul, pe cât posibil, 
contactul vizual dintre victimă/e și 
autorul/ii infracțiunii, inclusiv pe 
parcursul depunerii mărturiei, ca de 
exemplu în timpul audierilor și 
confruntărilor martorilor, în special prin 
utilizarea aparaturii de comunicații 
adecvate;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 21 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Blocarea accesului la site-urile internet 
care conțin materiale pornografice cu copii

Eliminarea site-urilor internet care conțin 
materiale pornografice cu copii

Or. en

Amendamentul 313
Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Articolul 21 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Blocarea accesului la site-urile internet 
care conțin materiale pornografice cu copii

Măsuri tehnice vizând eliminarea
paginilor de web care conțin materiale 
care arată abuzuri asupra copiilor

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Articolul 21 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Blocarea accesului la site-urile internet
care conțin materiale pornografice cu 
copii

Măsuri privind site-urile web care conțin 
imagini ale unor abuzuri asupra copiilor

Or. en

Amendamentul 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 21 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Blocarea accesului la site-urile internet
care conțin materiale pornografice cu copii

Măsuri tehnice vizând eliminarea
paginilor de web care conțin materiale 
care arată abuzuri sexuale asupra copiilor

Or. en

Amendamentul 316
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 21 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Blocarea accesului la site-urile internet Măsuri tehnice pentru eliminarea
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care conțin materiale pornografice cu 
copii

materialelor pornografice online cu copii

Or. en

Amendamentul 317
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, 
a accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.
Blocarea accesului se face sub rezerva 
unor garanții adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că blocarea se limitează 
la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura eliminarea paginilor web
care conțin sau diseminează imagini ce 
prezintă abuzuri asupra copiilor.

Or. en

Justificare

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.

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

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, 
a accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. 
Blocarea accesului se face sub rezerva 
unor garanții adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că blocarea se limitează 
la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 319
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, 
a accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. 
Blocarea accesului se face sub rezerva 
unor garanții adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că blocarea se limitează 
la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, 
a accesului utilizatorilor de internet la
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.
Blocarea accesului se face sub rezerva 
unor garanții adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că blocarea se limitează 
la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

(1) Statele membre iau măsurile juridice  
necesare pentru a obține eliminarea de la 
sursă a paginilor internet care conțin sau 
diseminează imagini ce prezintă abuzuri 
asupra copiilor.

Or. en

Amendamentul 321
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, 
a accesului utilizatorilor de internet la
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.
Blocarea accesului se face sub rezerva 
unor garanții adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că blocarea se limitează 
la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura eliminarea paginilor web
care conțin sau diseminează pornografie 
infantilă.

Or. en

Amendamentul 322
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, 
a accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.
Blocarea accesului se face sub rezerva 
unor garanții adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că blocarea se limitează 
la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține eliminarea paginilor web 
care conțin sau diseminează pornografie 
infantilă, în conformitate cu procedurile 
naționale.

Or. en

Amendamentul 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, 
a accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. 
Blocarea accesului se face sub rezerva 
unor garanții adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că blocarea se limitează 
la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

(1) Statele membre iau măsurile juridice  
necesare pentru eliminarea rapidă, de la 
sursă, a materialelor care prezintă 
abuzuri sexuale asupra copiilor stocate 
sau difuzate pe pagini internet, fie că 
acestea sunt găzduite în UE sau în afara 
acesteia. Eliminarea de la sursă se face 
sub rezerva unor garanții juridice și 
judiciare clare, în special pentru a se 
asigura faptul că se păstrează dovezile 
pentru anchetele penale.

Or. en

Amendamentul 324
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, 
a accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. 
Blocarea accesului se face sub rezerva 
unor garanții adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că blocarea se limitează 
la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține eliminarea imediată de pe 
rețelele electronice de informații și 
comunicații a reprezentărilor unor acte 
sexuale în care sunt implicate persoane în 
vârstă de până la 18 ani. Eliminarea 
acestor conținuturi se realizează în 
conformitate cu procedurile naționale și 
cu garanții adecvate care asigură că 
eliminarea se limitează la strictul necesar.
În plus, Uniunea Europeană poartă 
negocieri cu țări terțe în scopul eliminării 
rapide a unor astfel de conținuturi de pe 
serverele de pe teritoriul lor. De 
asemenea, statele membre și instituțiile 
Uniunii, precum și Europol, își intensifică 
relațiile de cooperare cu liniile telefonice 
internaționale de asistență, precum 
INHOPE, pentru a asigura eliminarea 
promptă a acestui tip de conținuturi.

Or. de

Amendamentul 325
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, 
a accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. 
Blocarea accesului se face sub rezerva 
unor garanții adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că blocarea se limitează
la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura eliminarea sigură și la 
timp a paginilor web care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. Până la 
această eliminare, statele membre iau 
măsuri pentru a garanta că accesul la 
paginile web care conțin sau diseminează 
pornografie infantilă este blocat pentru 
utilizatorii de pe teritoriul lor. Blocarea 
accesului trebuie să respecte 
caracteristicile tehnice și să se limiteze la 
ceea ce este necesar. Comisia și statele 
membre coordonează intervenția rapidă 
(SEAR) a autorităților publice ale statelor 
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membre atunci când serverul care 
găzduiește situl web sau motorul de 
căutare se află pe teritoriul unui alt stat 
membru decât cel care a raportat cazul.

Or. it

Amendamentul 326
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, 
a accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. 
Blocarea accesului se face sub rezerva 
unor garanții adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că blocarea se limitează 
la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține eliminarea imediată de pe 
rețelele electronice de informații și 
comunicații a reprezentărilor unor acte 
sexuale în care sunt implicate persoane în 
vârstă de până la 18 ani. Eliminarea 
acestor conținuturi se realizează în 
conformitate cu procedurile naționale și 
cu garanții adecvate care asigură că 
eliminarea se limitează la strictul necesar.
În plus, Uniunea Europeană poartă 
negocieri cu țări terțe în scopul eliminării 
rapide a unor astfel de conținuturi de pe 
serverele de pe teritoriul lor. De 
asemenea, statele membre și instituțiile 
Uniunii, precum și Europol, își intensifică 
relațiile de cooperare cu liniile telefonice 
internaționale de asistență, precum 
INHOPE, pentru a asigura eliminarea 
promptă a acestui tip de conținuturi.

Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, 

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține eliminarea imediată de pe 
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a accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. 
Blocarea accesului se face sub rezerva
unor garanții adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că blocarea se limitează 
la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

rețelele electronice de informații și 
comunicații a reprezentărilor unor acte 
sexuale în care sunt implicate persoane în 
vârstă de până la 18 ani. Eliminarea 
acestor conținuturi se realizează în 
conformitate cu procedurile naționale și 
cu garanții adecvate care asigură că 
eliminarea se limitează la strictul necesar.
În plus, Uniunea Europeană poartă 
negocieri cu țări terțe în scopul eliminării 
rapide a unor astfel de conținuturi de pe 
serverele situate pe teritoriul lor. De 
asemenea, statele membre și instituțiile 
Uniunii, precum și Europol, își intensifică 
relațiile de cooperare cu liniile telefonice 
internaționale de asistență, precum 
INHOPE, pentru a asigura eliminarea 
promptă a acestui tip de conținuturi.

Or. en

Amendamentul 328
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, a 
accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. 
Blocarea accesului se face sub rezerva unor 
garanții adecvate, în special pentru a se 
asigura faptul că blocarea se limitează la 
ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

(1) În cazul în care eliminarea paginilor 
web care conțin sau difuzează pornografie 
infantilă nu este posibilă, statele membre 
iau măsurile necesare, cu sau fără caracter 
legislativ, pentru a se asigura că blocarea 
accesului la paginile web care conțin sau 
difuzează pornografie infantilă este 
posibilă pentru utilizatorii de internet 
aflați pe teritoriul lor. Blocarea accesului 
se face sub rezerva unor garanții adecvate 
privind drepturile fundamentale și a altor 
garanții, în special pentru a se asigura 
faptul că blocarea se limitează la ceea ce 
este necesar și proporțional, ținând seama 
de caracteristicile tehnice, că utilizatorii 
sunt informați asupra motivelor blocării și 
că furnizorii de conținut sunt informați, în 
măsura posibilului, cu privire la 
posibilitatea contestării acesteia, inclusiv, 
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în cele din urmă, printr-o cale de atac 
judiciară.

Or. en

Justificare

Acest amendament prevede posibilitatea unor acorduri voluntare sau a autoreglementării 
sectorului.

Amendamentul 329

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, a
accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. 
Blocarea accesului se face sub rezerva unor 
garanții adecvate, în special pentru a se 
asigura faptul că blocarea se limitează la 
ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține eliminarea la sursă a 
paginii web care conține sau diseminează 
pornografie infantilă. Orice pagină web 
provenită dintr-un stat membru al UE și 
care conține imagini care prezintă 
abuzuri sexuale asupra copiilor ar trebui 
eliminată. În plus, pentru a proteja 
interesul superior al copilului, statele 
membre pot institui, în conformitate cu 
legislația națională, proceduri pentru a 
bloca, pe teritoriul lor, accesul
utilizatorilor de internet la paginile internet 
care conțin sau diseminează pornografie 
infantilă. Blocarea accesului se face sub 
rezerva unor garanții adecvate, în special 
pentru a se asigura faptul că blocarea se 
limitează la ceea ce este necesar, că 
utilizatorii sunt informați asupra motivelor 
blocării și că furnizorii de conținut sunt 
informați cu privire la posibilitatea 
contestării acesteia.

Or. en
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Amendamentul 330
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia ar trebui să analizeze 
riscurile și posibilele efecte negative ale 
blocării site-urilor web. Analiza ar trebui 
să evalueze măsura în care ar putea fi 
afectate drepturile democratice.

Or. en

Amendamentul 331
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a obține eliminarea 
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.

(2) Alte măsuri având drept obiectiv să 
evite punerea la dispoziție de astfel de 
conținuturi, cum ar fi blocarea site-urilor 
internet, sunt la latitudinea statelor 
membre. Măsurile respective pot fi luate 
doar după ce au fost epuizate toate 
demersurile de asigurare a eliminării 
conținutului, dovedindu-se, astfel, că 
eliminarea este imposibilă; de altfel, 
măsurile trebuie să se limiteze la strictul 
necesar, fac obiectul reexaminării de 
către un judecător, iar persoanele afectate 
de o astfel de măsură sunt informate în 
legătură cu motivele care stau la baza 
deciziei. Persoanele afectate au dreptul la 
o cale de atac în justiție.

Or. de

Amendamentul 332
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a obține eliminarea 
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.

(2) Alte măsuri având drept obiectiv să 
evite punerea la dispoziție de astfel de 
conținuturi, cum ar fi blocarea site-urilor 
internet, sunt la latitudinea statelor 
membre. Măsurile respective pot fi luate 
doar după ce au fost epuizate toate 
demersurile de asigurare a eliminării 
conținutului, dovedindu-se, astfel, că 
eliminarea este imposibilă; de altfel, 
măsurile trebuie să se limiteze la strictul 
necesar, fac obiectul reexaminării de 
către un judecător, iar persoanele afectate 
de o astfel de măsură sunt informate în 
legătură cu motivele care stau la baza 
deciziei. Persoanele afectate au dreptul la 
o cale de atac în justiție.

Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a obține eliminarea 
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.

(2) În cazul în care eliminarea paginilor 
web care conțin sau difuzează pornografie 
infantilă nu este posibilă, statele membre 
iau măsurile necesare, cu sau fără caracter 
legislativ, pentru a se asigura că blocarea 
accesului la paginile web care conțin sau 
difuzează pornografie infantilă este 
posibilă pentru utilizatorii de internet 
aflați pe teritoriul lor. Blocarea accesului 
se face sub rezerva unor garanții 
adecvate, în special pentru a se asigura 
faptul că blocarea se limitează la ceea ce 
este necesar, ținând seama de 
caracteristicile tehnice, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați, în 
măsura posibilului, cu privire la 
posibilitatea contestării acesteia.
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Or. en

Amendamentul 334
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a obține eliminarea
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.

(2) Până la eliminarea acestora, statele 
membre iau măsurile suplimentare 
necesare pentru ca accesul utilizatorilor de 
internet aflați pe teritoriul acestora la 
paginile web care conțin sau diseminează 
imagini ce prezintă abuzuri asupra 
copiilor să fie blocat.  Blocarea accesului 
se face sub rezerva unor garanții 
adecvate, în special pentru a se asigura 
faptul că blocarea se limitează la ceea ce 
este necesar, ținând seama de 
caracteristicile tehnice, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați, în 
măsura posibilului, cu privire la 
posibilitatea contestării acesteia.

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 335
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a obține eliminarea 
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.

(2) Până la eliminarea acestora, statele 
membre iau măsurile suplimentare 
necesare pentru ca accesul utilizatorilor de 
internet de pe teritoriul acestora la 
paginile web care conțin sau diseminează 
pornografie infantilă să fie blocat fără 
întârziere. Blocarea accesului se face sub 
rezerva unor garanții adecvate, în special 
pentru a se asigura faptul că blocarea se 
limitează la ceea ce este necesar, ținând 
seama de caracteristicile tehnice, că 
utilizatorii sunt informați asupra 
motivelor blocării și că furnizorii de 
conținut sunt informați, în măsura 
posibilului, cu privire la posibilitatea 
contestării acesteia.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a obține eliminarea 
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.

(2) Atunci când statele membre pun în 
aplicare măsuri suplimentare vizând 
restricționarea, pe teritoriul lor, a 
accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează materiale care arată abuzuri 
sexuale asupra copiilor, acestea trebuie să 
fie necesare, transparente, proporționale, 
prevăzute de lege și supuse controlului 
unui judecător, în conformitate cu 
sistemele juridice din statele membre. 

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau toate măsurile
necesare pentru a obține eliminarea 
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.

(2) În plus, atunci când eliminarea 
conținutului de la sursă s-a dovedit 
imposibil de realizat, statele membre pot, 
în cazurile prevăzute de lege și atunci 
când este necesar, institui proceduri 
proporționale și transparente pentru a 
restricționa, pe teritoriul lor, accesul  
utilizatorilor de internet la paginile
internet care conțin sau diseminează 
imagini ce prezintă abuzuri asupra 
copiilor. 

Or. en

Amendamentul 338
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a obține eliminarea 
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau măsurile necesare 
în cadrul juridic, de reglementare și de 
autoreglementare adecvat pentru a 
asigura eliminarea paginilor web care 
conțin sau diseminează pornografie
infantilă găzduite pe teritoriul lor și a 
încerca să obțină eliminarea paginilor 
găzduite în afara teritoriului lor.

Or. en

Justificare

Acest amendament prevede posibilitatea ca statele membre să elimine pagini web, 
recunoscând, de asemenea, faptul că acțiunile extrateritoriale se pot dovedi mai dificile.

Amendamentul 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a obține eliminarea 
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține eliminarea de la sursă a
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.

Or. en

Amendamentul 340
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere celor de mai sus,
statele membre iau toate măsurile necesare 
pentru a obține eliminarea paginilor 

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține eliminarea de la sursă a
paginilor internet care conțin sau 
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internet care conțin sau diseminează 
pornografie infantilă.

diseminează pornografie infantilă.

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice măsură luată conform 
dispozițiilor alineatelor (1) și (2) respectă 
drepturile și libertățile fundamentale ale 
persoanelor fizice, astfel cum sunt 
garantate de  Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene și de 
principiile generale ale dreptului Uniunii. 
Aceasta asigură o decizie prealabilă, 
inclusiv dreptul la o cale de atac judiciară 
eficace și în timp util.

Or. en

Amendamentul 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia Europeană prezintă 
Parlamentului European un raport anual 
privind activitățile întreprinse de statele 
membre pentru a elimina de pe internet 
materialele care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor.

Or. en


