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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца 
и детската порнография и за отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2010)0094),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 82, параграф 2 и член 83, параграф 1 от 
Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7 0088/2010),

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

–– като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по 
правата на жените и равенството между половете (A7-0000/2010),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Сексуалното малтретиране и 
сексуалната експлоатация на деца, 

(1) Сексуалното малтретиране и 
сексуалната експлоатация на деца, 
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включително детската порнография, 
представляват сериозни нарушения на 
основните права, и по-специално на 
правата на детето на закрила и грижа, 
които са необходими за неговото 
благоденствие, както е посочено в 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето и Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

включително детската порнография, 
представляват сериозни нарушения на 
основните права, и по-специално на 
правата на детето на закрила и грижа, 
които са необходими за неговото 
благоденствие, както е посочено в 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето и факултативния протокол 
към нея, Конвенцията на Съвета на 
Европа за закрила на децата срещу 
сексуална експлоатация и сексуално 
малтретиране и Хартата на основните 
права на Европейския съюз (Хартата).

Or. en

Обосновка

Тук следва да бъдат изброени допълнителни вътрешни инструменти и по-конкретно 
Конвенцията от 2007 г. на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална 
експлоатация и сексуално малтретиране като най-съвременен международен 
инструмент в тази област.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Правно задължителното 
естество на разпоредбите на 
Хартата, в съответствие с член 6 от 
Договора за Европейския съюз, въведе 
нов етап в равнището на защита на 
децата, тъй като член 24, параграф 2 
от Хартата предвижда 
рационализиране на защитата на 
децата. В допълнение към това, 
многогодишната Стокхолмска 
програма - Отворена и сигурна Европа 
в услуга и за защита на гражданите1, 
приета от Европейския съвет, дава 
недвусмислено предимство на 
борбата срещу сексуалното 
малтретиране и сексуалната 
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експлоатация на децата, както и 
срещу детската порнография. 
_________
1OВ L 115, 4.5.2010 г., стp. 1.

Or. en

Обосновка

С влизането в сила на Договора от Лисабон Хартата на основните права на ЕС 
придоби изцяло правно задължителен характер, като член 24 от Хартата изисква 
висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение във всички 
дейности, свързани с децата и предприемани от обществени органи или от частни 
институции.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Следва да бъдат засилени 
правата на децата жертви в 
наказателните производства, в 
допълнение към правата, определени в 
Рамково решение 2001/220/ПВР, като 
например правото на задължително 
предоставяне на безплатни правни 
консултации и представителство във 
всички случаи на сексуално 
малтретиране и сексуална 
експлоатация на деца.

Or. en

Обосновка

Правните консултации и представителство на деца жертви на сексуално 
малтретиране и експлоатация следва да бъдат задължителни и безплатни във всички 
случаи, тъй като детето се нуждае от такива правни консултации и 
представителство, за да може да разбира изцяло и да упражнява правата си.
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Държавите-членки следва да 
гарантират насърчаването и 
защитата на правата на децата 
срещу всяка форма на сексуално 
малтретиране и сексуална 
експлоатация чрез постигане на най-
високо равнище на превенция. 
Настоящата директива следва да се 
разглежда като част от 
интегрираните действия за 
гарантиране на превенция, по-
конкретно чрез подходящи училищни 
програми за обучение, включително в 
рамките на редовната образователна 
система, кампании за повишаване на 
осведомеността, научни изследвания, 
обмен на най-добри практики и 
сътрудничество между 
обществените органи и 
неправителствените организации, 
доставчиците на услуги и 
туроператорите, що се отнася до 
рисковете от сексуално 
малтретиране, сексуална 
експлоатация и детска порнография, 
както и що се отнася до правата на 
жертвите и необходимите за 
предприемане действия в случай на 
такова малтретиране или 
предполагаемо малтретиране. Тези 
мерки следва да бъдат насочени към 
всички заинтересовани страни, 
включително децата, родителите и 
професионалистите в областта на 
образованието. Същите цели следва 
да бъдат считани за неотменна част 
от преговорите на Съюза с трети 
държави.

Or. en
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Обосновка

Разпоредбите, обхващащи наказателноправните аспекти и превантивните мерки за 
защитата на деца срещу малтретиране, следва да бъдат разглеждани като част от 
интегриран подход за постигане на целите в съответствие с Конвенцията от 
Лансароте от 2007 г. на Съвета на Европа за насърчаване на осведоменост за 
защитата и правата на децата сред лицата, които имат редовни контакти с деца в 
сферата на образованието, здравеопазването, социалната защита, съдебните органи 
и органите за правоприлагане, както и в областта на спорта, културата и 
развлекателните дейности.

Изменение5

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разследването на престъпления и 
повдигането на обвинение в наказателно 
производство следва да бъдат улеснени, 
за да бъдат взети предвид трудността за 
децата жертви да съобщават за случаи 
на малтретиране и анонимността на 
извършителите на престъпления в 
киберпространството. За успешното 
разследване и наказателно преследване 
на престъпленията, посочени в 
настоящата директива, следва на 
лицата, отговарящи за разследването 
и наказателното преследване на тези
престъпления, да бъдат предоставени 
ефективни средства за разследване. 
Тези средства могат да включват 
операции под прикритие, прехващане 
на съобщения, наблюдение под 
прикритие, включително електронно 
наблюдение, наблюдение на банкови 
сметки или други финансови 
разследвания.

(8) Разследването на престъпления и 
повдигането на обвинение в наказателно 
производство следва да бъдат улеснени, 
за да бъдат взети предвид трудността за 
децата жертви да съобщават за случаи 
на малтретиране и анонимността на 
извършителите на престъпления в 
киберпространството. За успешното 
разследване и наказателно преследване 
на престъпленията, посочени в 
настоящата директива, държавите-
членки следва да насърчават всяко 
лице, което, добросъвестно, има 
подозрения или знание за сексуално
малтретиране на дете, да докладва по 
въпроса на компетентните служби. 
Що се отнася до системата за 
докладване на сексуално 
малтретиране и сексуална 
експлоатация на деца и оказване на 
помощ на деца в нужда, горещите 
телефонни линии на Съюза под номер 
116 000 за изчезнали деца, 116 006 за 
жертви на престъпление и 116 111 за 
деца, както са въведени от Решение 
2007/116/EО на Комисията от 15 
февруари 2007 г. за резервиране на 
националния номерационен обхват, 
започващ със 116, за хармонизирани 
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номера при хармонизираните услуги 
със социална значимост1, изменено с 
Решение 2009/884/ЕО от 30 ноември 
2009 г.2, следва да бъдат 
популяризирани и да бъде отчитан 
опита, свързан с тяхното 
функциониране.
___________

1 ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 30.

2 ОВ L 317, 3.12.2009 г., стр. 46.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде подчертано насърчаването на докладването на случаи на сексуално 
малтретиране и експлоатация на деца. В това отношение съществуващите 
механизми на ЕС (телефонни номера със социална значимост) трябва да бъдат 
анализирани и взети предвид.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) На лицата, отговарящи за 
разследването и наказателното 
преследване на такива престъпления 
следва да бъдат предоставени 
ефективни средства за разследване и 
трансгранично сътрудничество, за да 
бъде гарантиран бърз и ефикасен 
достъп до криминалните досиета и 
международните бази данни, 
съдържащи информация за 
малтретиране на деца, тъй като 
децата имат право, както това е 
потвърдено от Европейския съд по 
правата на човека, на защита от 
страна на държавата, под формата 
на ефективно сдържане, от прояви на 
груба намеса в съществени аспекти на 
техния личен живот. Тези 
инструменти могат да включват 
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оповестяване на самоличността на 
ползвателите на интернет, операции 
под прикритие, прехващане на 
съобщения, наблюдение под 
прикритие, включително електронно 
наблюдение, наблюдение на банкови 
сметки или преводи или други 
финансови разследвания, като се 
зачита принципът на 
пропорционалност и при упражняване 
на съдебен надзор.

Or. en

Обосновка

Прилагането на инструменти за разследване следва да бъде поставено в отделно 
съображение, като се обозначават техните граници в съответствие с основни 
принципи на правата на човека, като например пропорционалност и съдебен надзор. 
Поради естеството на престъпленията и поради редица случаи на отсъствие на 
комуникация между държавите-членки във връзка с установяване на самоличността 
на лица с педофилски наклонности следва да бъде насърчена трансгранична 
разузнавателна система за националните полицейски служби, за да се гарантира 
цялостно сътрудничество в системите за разследване и да бъдат предотвратени 
рискове, да бъде установена самоличността на извършителите на престъпление и 
самоличността и закрилата на жертвите.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правилата относно съдебната 
компетентност следва да бъдат 
изменени така, че извършителите от 
Европейския съюз на сексуално 
малтретиране или експлоатация на деца 
да подлежат на наказателно 
преследване, дори ако извършат 
престъпление извън границите на 
Европейския съюз в рамките на така 
наречения секс туризъм.

(9) Правилата относно съдебната 
компетентност следва да бъдат 
изменени така, че извършителите от 
Европейския съюз на сексуално 
малтретиране или експлоатация на деца 
да подлежат на наказателно 
преследване, дори ако извършат 
престъпление извън границите на 
Европейския съюз в рамките на така 
наречения секс туризъм. Престъпления 
срещу деца, извършени в контекста на 
задгранично пътуване, следва да 
бъдат считани за извършени при 
утежняващи обстоятелства.
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Or. en

Обосновка

Детският секс туризъм нараства със застрашаващи темпове и оказва 
опустошително отражение върху милиони деца по света. В съображението вече 
следва да бъде подчертано, че за да бъде засилено предотвратяването на тези 
практики, е от решаващо значение засилването на сдържането чрез предвиждане на 
по-големи санкции за престъпления, извършени по време на пътуване зад граница.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Мерките за защита на децата 
жертви следва да бъдат приети в техния 
висш интерес, като се направи оценка на 
нуждите им. Децата жертви следва да 
имат лесен достъп до правна защита, 
включително до безплатни правни 
консултации и представителство и до 
мерки за решаването на конфликти на 
интереси в случаите, когато 
малтретирането е било извършено в 
семейството. Освен това децата жертви 
следва да бъдат защитени от налагането 
на наказания, например съгласно 
националното законодателство относно 
имиграцията или проституцията, ако 
уведомят компетентните органи за своя 
случай. Също така участието на деца 
жертви в наказателното производство не 
следва да бъде допълнителна травма за 
тях заради изслушванията или 
визуалния контакт с извършителите на 
престъплението. 

(10) Мерките за защита на децата 
жертви и мерките за приспособяване 
на съдебната система, която се 
занимава с тях, следва да бъдат приети 
в техния висш интерес, като се направи 
оценка на нуждите им и на правото им 
да бъдат защитени от повторно 
превръщане в жертви, по-конкретно 
чрез нарушаване на 
неприкосновеността на техния личен 
живот, и като бъдат надлежно 
отчитани техните мнения и 
възгледи, както това е предвидено, 
например, в Насоките на ООН 
относно правораздаването по 
въпроси, свързани с деца, които са 
жертви или свидетели на 
престъпления, и в Насоките на 
комитета на министрите на Съвета 
на Европа относно правосъдието, 
достъпно за деца. Децата жертви 
следва да имат лесен достъп до правна 
защита, включително до безплатни 
правни консултации и представителство 
и до мерки за решаването на конфликти 
на интереси в случаите, когато 
малтретирането е било извършено в 
семейството. В това отношение те 
следва да бъдат осведомени изцяло 
относно своите права, службите, 
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намиращи се на тяхно разположение, 
напредъка и резултата от 
производствата, а при подаване на 
иск за обезщетение следва също така
да бъдат предвидени правни 
консултации и представителство. 
Освен това децата жертви следва да 
бъдат защитени от налагането на 
наказания, например съгласно 
националното законодателство относно 
имиграцията или проституцията, ако 
уведомят компетентните органи за своя 
случай. Също така участието на деца 
жертви в наказателното производство не 
следва да бъде допълнителна травма за 
тях заради изслушванията или 
визуалния контакт с извършителите на 
престъплението.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде предотвратено вторичното създаване на жертви. Следва също да 
бъде подчертано, че правораздаването, което се занимава с деца и особено с деца 
жертви, трябва да бъде приспособено към техните нужди, както това е предвидено в 
наскоро приетите насоки на комитета на министрите на Съвета на Европа относно 
правосъдието, достъпно за деца, приветствани от Европейската комисия и от 
Агенцията на ЕС за основните права. 

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Децата, които са жертви на 
сексуално малтретиране и сексуална 
експлоатация, следва да получават 
краткосрочна и дългосрочна помощ. 
Всяка вреда, предизвикана от 
сексуално малтретиране и сексуална 
експлоатация на дете, е значителна и 
следва да бъде разглеждана. Поради 
естеството на вредата, причинена 
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от сексуално малтретиране и 
сексуална експлоатация ,оказването 
на тази помощ следва да продължи 
толкова дълго, колкото е необходимо 
за пълното физическо и 
психологическо възстановяване на 
детето, и може да продължи до зряла 
възраст, ако това е необходимо.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде подчертан дългосрочният характер на необходимостта от оказване 
на помощ на жертвите на сексуално малтретиране и сексуална експлоатация.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Държавите-членки следва да 
въведат превантивни мерки за 
защита в съответствие със своето 
национално законодателство с цел 
избягване на контакти между децата 
жертви и извършителите след 
започване на наказателното 
производство, дори преди 
постановяване на осъдителна 
присъда. Децата жертви и техните 
семейства следва да могат да се 
възползват от трансгранична закрила 
в рамките на Европейска заповед за 
осигуряване на защита.

Or. en

Обосновка

Важно е да бъде подчертана необходимостта от осигуряване на защита за децата и 
техните семейства вече в момента на съобщаване на престъплението и преди 
произнасянето на осъдителна присъда.
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Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на 
сексуално малтретиране, е специален 
вид съдържание, което не може да се 
счита за изразяване на мнение. За 
целите на борбата с детската 
порнография е необходимо да се 
намали разпространението на 
материали, показващи малтретиране 
на деца, като се направи така, че 
качването на такова съдържание в 
общодостъпната мрежа стане по-
трудно за извършването на тези 
престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат 
действия за отстраняване на 
съдържанието още при източника и 
за задържане на виновните за 
разпространението или свалянето на 
изображения на малтретиране на 
деца. Посредством засиленото 
сътрудничество с трети държави и 
международни организации ЕС следва 
да се стреми към улесняване на 
ефективното отстраняване от органите 
на трети държави на уебсайтове, 
съдържащи детска порнография, които 
са хоствани на тяхна територия. Тъй
като обаче въпреки тези усилия 
отстраняването на съдържание с детска 
порнография при източника се оказва 
трудно, когато изходните материали не 
се намират на територията на ЕС, следва 
да се създадат механизми за блокиране 
на достъпа от територията на Съюза до 
страници в интернет, които съдържат 
или разпространяват детска 
порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните 

(13) Детската порнография, която 
представлява материал, свързан с
малтретиране на деца, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да бъде гарантирано 
цялостното отстраняване на 
изображенията от интернет 
източника. В допълнение към това, 
държавите-членки могат да 
пристъпят по начин, считан от тях 
за най-подходящ, към непосредствена 
намеса за спиране на по-нататъшно 
разглеждане и изтегляне на 
изображението, за да бъде 
предотвратено нанасянето на 
допълнителна вреда на жертвата. 
Във всички случаи те следва да 
започнат незабавни действия за 
пълно отстраняване на 
изображенията от източника и за 
установяване на самоличността на 
извършителите на престъплението.
Посредством засиленото 
сътрудничество с трети държави и 
международни организации ЕС следва 
да се стреми към улесняване на 
ефективното отстраняване от органите 
на трети държави на уебсайтове, 
съдържащи детска порнография, които 
са хоствани на тяхна територия. Тъй 
като обаче въпреки тези усилия 
отстраняването на съдържание с детска 
порнография при източника се оказва 
трудно, когато изходните материали не 
се намират на територията на ЕС, следва 
да се създадат механизми за блокиране 
на достъпа от територията на Съюза до 
страници в интернет, които съдържат 
или разпространяват детска 
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съдебни или полицейски органи за 
такова блокиране или оказване на 
подкрепа и стимулиране на
доставчиците на интернет услуги 
доброволно да разработват кодекси на 
поведение и насоки за блокиране на 
достъпа до такива интернет страници. 
За отстраняването и блокирането на 
съдържание с малтретиране на деца 
следва да се установи сътрудничество 
между публичните органи, което 
впоследствие да бъде укрепено, като 
целта е да се гарантира, че 
националните списъци на уебсайтове с 
материали, съдържащи детска 
порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия 
трябва да се вземат под внимание 
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които подпомагане на съдебните и 
полицейските органи по отношение 
на най-съвременните техники за 
разследване, като например „ДНК на 
изображението”, и подпомагане на 
обмена на най-добри практики. 
Доставчиците на интернет услуги 
следва да бъдат насърчавани да 
разработват доброволно кодекси на 
поведение и насоки за блокиране на 
достъпа до такива интернет страници, 
които съдържат детска 
порнография. За отстраняването и
блокирането на съдържание с 
малтретиране на деца следва да се 
установи сътрудничество между 
публичните органи, което впоследствие 
да бъде укрепено, като целта е да се 
гарантира, че националните списъци на 
уебсайтове с материали, съдържащи 
детска порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия 
трябва да се вземат под внимание 
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

Or. en

Обосновка

Въпреки че основната цел е цялостното отстраняване на изображенията от 
интернет, в интерес на детето е те да бъдат направени недостъпни във възможно 
най-кратък срок. Поради тази причина държавите-членки следва да разполагат с 
възможността, в допълнение към опитите им за отстраняване на изображенията от 
интернет, да пристъпват към блокиране на изображенията, ако това съответства 



PR\854659BG.doc 17/36 PE452.564v03-00

BG

на интересите на детето. Най-съвременното развитие в областта на ИКТ позволява 
проследяването на малки части от едни и същи изображения в интернет чрез 
техника, наречена „ДНК на изображението”, и би било важно тези техники да бъдат 
на разположение и да се обменят между компетентните органи на държавите-
членки на ЕС.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Всички лични данни, 
обработвани в изпълнение на 
настоящата директива, следва да 
бъдат защитени в съответствие с 
Рамково решение 2008/977/ПВР на 
Съвета от 27 ноември 2008 година 
относно защитата на личните 
данни, обработвани в рамките на 
полицейското и съдебното 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси1, и в 
съответствие с принципите, 
предвидени в Конвенцията на Съвета 
на Европа от 28 януари 1981 година за 
защита на лицата във връзка с 
автоматичната обработка на лични 
данни, която е ратифицирана от 
всички държави-членки.
_________________

1 ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

Or. en

Обосновка

Всяка обработка на лични данни в рамките на настоящата директива трябва да 
спазва изцяло нормите на ЕС и на Съвета на Европа за защита на личните данни.
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Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Настоящата директива следва 
да допълва изцяло Директива 
2011/…/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета относно 
предотвратяването и борбата срещу 
трафика на хора и за закрила на 
жертвите, заместваща Рамково 
решение 2002/629/ПВР, тъй като 
някои жертви на трафик на хора са 
също и деца жертви на сексуално 
малтретиране и сексуална 
експлоатация.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде подчертано, че настоящата директива и директивата за борба срещу 
трафика на хора представляват част от една и съща борба срещу престъпността, 
по-конкретно тъй като трафикирането може да бъде част от сексуален тормоз и 
експлоатация на деца.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да се 
установят минимални права за 
определяне на престъпленията и 
наказанията в сферата на сексуалната 
експлоатация на деца. Също така 
директивата цели да бъдат въведени 
общи разпоредби за засилване на 
предотвратяването на тези 
престъпления и защитата на техните 

Целта на настоящата директива е да 
бъдат предотвратени сексуалното 
малтретиране и сексуалната 
експлоатация на деца и да се 
установят минимални права за 
определяне на престъпленията и 
наказанията в сферата на сексуалната 
експлоатация на деца. Също така 
директивата цели да бъдат въведени 
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жертви. общи разпоредби за засилване на 
предотвратяването на тези 
престъпления и защитата на техните 
жертви.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде поставен акцент върху необходимостта от осигуряване на закрила на 
децата.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(аа) „възраст за изразяване на 
съгласие за сексуални действия” 
означава законната възраст съгласно 
националното право, когато лицето 
може да участва в сексуални 
действия;

Or. en

Обосновка

В съответствие с изискванията на Конвенцията на Съвета на Европа от Лансароте 
и с цел точно определяне на съдържанието на разпоредбите относно 
престъпленията, посочени в членове 3 – 7, е необходимо изясняването на понятието 
възраст за изразяване на съгласие за сексуални действия. 

Изменение 16

Предложение за директива
Член 2 - буква б - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) „детска порнография“ означава (б) „детска порнография“ или 
„материал, съдържащ малтретиране 
на деца”, означава:

Or. en
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Обосновка

Следва да бъде добавена по-съвременна и подходяща терминология под формата 
„материал, съдържащ малтретиране на деца” и следва да бъде насърчавана 
употребата на тази по-подходяща терминология. 

Изменение 17

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Склоняването на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

2. Склоняването на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от три години.

Or. en

Обосновка

Експлоатацията или малтретирането на деца следва да бъдат наказвани с по-високо 
равнище на санкции.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Извличането на печалба от дете, 
участващо в порнографски 
представления, или експлоатацията на 
такова дете по друг начин се наказват с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

3. Извличането на печалба от дете, 
участващо в порнографски 
представления, или експлоатацията на 
такова дете по друг начин се наказват с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от три години.

Or. en

Обосновка

Експлоатацията или малтретирането на деца следва да бъдат наказвани с по-високо 
равнище на санкции.
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Изменение 19

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съзнателното присъствие на 
порнографски представления, в които 
участват деца, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от две години.

4. Съзнателното присъствие на 
порнографски представления, в които 
участват деца, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от три години.

Or. en

Обосновка

Експлоатацията или малтретирането на деца следва да бъдат наказвани с по-високо 
равнище на санкции.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 4 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Склоняването на дете да участва в 
детска проституция се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години.

6. Склоняването на дете да участва в 
детска проституция се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от шест години.

Or. en

Обосновка

Експлоатацията или малтретирането на деца следва да бъдат наказвани с по-високо 
равнище на санкции.
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Извличането на печалба от дете, 
участващо в детска проституция, или 
експлоатацията на такова дете по друг 
начин се наказват с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от пет години.

7. Извличането на печалба от дете, 
участващо в детска проституция, или 
експлоатацията на такова дете по друг 
начин се наказват с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от шест години.

Or. en

Обосновка

Експлоатацията или малтретирането на деца следва да бъдат наказвани с по-високо 
равнище на санкции.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 4 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Участието в сексуални действия с 
дете, когато се прибягва до детска 
проституция, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от пет години.

8. Участието в сексуални действия с 
дете, когато се прибягва до детска 
проституция, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от шест години.

Or. en

Обосновка

Експлоатацията или малтретирането на деца следва да бъдат наказвани с по-високо 
равнище на санкции.
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че следното умишлено деяние е 
наказуемо:

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че следното умишлено деяние е 
наказуемо:

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да се 
срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното 
право, с цел извършване на 
престъпление, посочено в член 3, 
параграф 3 и член 5, параграф 6, когато 
това предлагане е последвано от 
материални действия, водещи до такава 
среща, се наказва с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от две 
години.

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да се 
срещне с дете с цел извършване на 
престъпление, посочено в член 3, 
параграф 3 и член 5, параграф 6, когато 
това предлагане е последвано от 
материални действия, водещи до такава 
среща, се наказва с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от две 
години. 

1а. Ако бъде доказано, че 
извършителят на престъплението е 
използвал съзнателно технологични 
средства за достигане на голям брой 
деца с цел увеличаване на 
възможностите за извършване на 
престъплението, държавите-членки 
следва да гарантират, че независимо 
от предишни осъдителни присъди за 
едно и също престъпление тази 
практика се счита за утежняващо 
обстоятелство и следва да подлежи 
на по-голямо наказание, отколкото 
основното престъпление - склоняване 
на деца за сексуални цели.

Or. en

Обосновка

Тези своего рода „контактни престъпления” следва да бъдат наказвани с по-високи 
санкции, ако са били извършвани систематично като практика за достигане на 
възможно най-голям брой деца с цел умножаване на шансовете за успех.
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Изменение 24

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на член 3, параграф 2 във 
връзка със ставането на свидетел на 
сексуални действия и разпоредбите на 
член 3, параграф 3, член 4, параграф 2 и 
параграф 4 и член 5 не уреждат 
сексуалните действия по взаимно 
съгласие между деца или с участието на 
лица, които са на сходна възраст и със 
сходно психологическо и физическо 
развитие и зрялост, доколкото при тези 
действия няма малтретиране.

Разпоредбите на член 3, параграф 2 във 
връзка със ставането на свидетел на 
сексуални действия и разпоредбите на 
член 3, параграф 3, член 4, параграф 2 и 
параграф 4 и член 5 не уреждат 
сексуалните действия по взаимно 
съгласие между деца или с участието на 
лица, които са на сходна възраст и със 
сходно психологическо и физическо 
развитие и зрялост, доколкото при тези 
действия няма малтретиране и е спазено 
националното законодателство 
относно възрастта за изразяване на 
съгласие за сексуални действия.

Or. en

Обосновка

За са се спази принципът на субсидиарност и тъй като този въпрос е все още в кръга 
на правомощия на държавите-членки, които имат различни подходи, свързани с 
традицията, следва да се добави позоваване на националното законодателство.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че при извършване от дете на 
престъпления, свързани с детска 
порнография съгласно член 5, за тези 
престъпления се прилагат  
подходящи алтернативни мерки, 
които са адаптирани към 
специфичните превъзпитателни 
нужди според националното право, 
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като надлежно се отчита възрастта 
на извършителя, необходимостта от 
предотвратяване на 
инкриминирането и целта за 
социална интеграция на детето.

Or. en

Обосновка

По отношение на престъпленията, свързани с използване на информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ), чийто брой нараства сред децата дори в училище 
и които често са част от практики на тормоз, е от изключително значение да се 
санкционира това поведение с подходящи мерки дори когато извършителят е дете.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) престъплението е извършени като 
част от организирана дейност, която 
има за основна цел икономическа 
облага;

Or. en

Обосновка

Важно е да се прекрати икономическата експлоатация на малтретираните деца. 

Изменение 27

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) престъплението е извършено в 
рамките на пътуване в чужбина, 
когато това пътуване е организирано 
или предприето с основната цел да се 
извърши някое от посочените в 
членове от 3 до 6 престъпления;
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Or. en

Обосновка

Детският секс туризъм нараства с тревожна бързина и има ужасяващи последствия 
за милиони деца по света. В съображението следва да се подчертае, че за засилване на 
превенцията спрямо тази практика е необходимо да се укрепи възпирането чрез 
налагане на по-строги санкции за престъпления, извършени в рамките на пътуване.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се избегне рискът от повторно 
извършване на престъпления, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че физическо лице, което е било 
осъдено за престъпление, посочено в 
членове 3–7, може временно или 
постоянно да не бъде допуснато да 
упражнява дейности, които включват 
редовни контакти с деца. 

1. За да се избегне рискът от повторно 
извършване на престъпления, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че физическо лице, което е било 
осъдено за престъпление, посочено в 
членове 3–7, може временно или 
постоянно да не бъде допуснато да 
упражнява професионални дейности, 
които включват редовни контакти с 
деца. Посочените в настоящия 
параграф мерки се вписват в 
регистрите за съдимост на 
осъждащата държава-членка.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че се прилага за професионални дейности, които включват 
редовни контакти с деца.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 2. Държавите-членки предприемат 
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необходимите мерки, за да гарантират, 
че посочената в параграф 1 мярка е 
вписана в регистрите за съдимост на 
осъждащата държава-членка. 

необходимите мерки, за да гарантират, 
че при наемане на работа за 
професионални дейности, свързани с 
контакти с деца, работодателите 
имат право да получават информация 
от компетентните органи относно 
наличието на осъдителни присъди за 
престъпление, посочено в членове от 
3 до 7, или на допълнителна мярка, 
свързана с тези осъдителни присъди, 
която им пречи да упражняват 
дейности, свързани с контакти с 
деца. Ако възникне сериозно 
подозрение по време на трудово 
правоотношение, работодателите в 
съответствие с националното право 
могат да поискат такава 
информация дори след процедурата по 
подбор. Държавите-членки 
гарантират чрез всички подходящи 
мерки и в съответствие с 
националното право, че тази 
информация може също така да се 
получи от регистрите за съдимост в 
други държави.

Or. en

Обосновка

Важно е работодателят да има пълен достъп до регистрите за съдимост, които 
включват осъдителни присъди и информация относно мерките за лишаване от 
правото на упражняване на дейност в тяхната държава или друга държава-членка на 
ЕС. Освен това, ако работодател получи информация след наемането на работа на 
работник или служител за извършване на дейност, свързана с деца, че последният е 
бил осъден за педофилия в друга държава-членка, работодателят следва да има право 
да поиска информация по този въпрос след наемането.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 7, параграф 2 
и член 9, параграф 2 от Рамково 

3. Чрез дерогация от член 7, параграф 2 
и член 9, параграф 2 от Рамково 
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решение 2009/315/ПВР на Съвета 
относно организацията и съдържанието 
на обмена на информация, получена от 
регистрите за съдимост, между 
държавите-членки държавите-членки
предприемат необходимите мерки, за 
да гарантират, че с цел ефективно 
прилагане на мярката, предвиждаща 
лицето да не се допуска временно или 
постоянно до упражняване на 
дейности, които включват редовен 
контакт с деца, и по-конкретно 
доколкото изискващата държава-
членка поставя условия за достъпа до 
определени дейности, за да гарантира, 
че кандидатите не са осъждани за 
престъпление по членове 3─7 от 
настоящата директива, че 
информацията относно 
отстраняване, произтичащо от 
присъда за престъпление по членове 
3─7 от настоящата директива, се 
предава при поискване по член 6 от 
рамковото решение от централния 
орган на държавата-членка, чийто 
гражданин е лицето, и че личните
данни, отнасящи се до такова лишаване 
от правото на упражняване на дейност 
по член 7, параграфи 2 и 4 от рамковото 
решение, могат във всички случаи да 
бъдат използвани с такава цел.

решение 2009/315/ПВР на Съвета 
относно организацията и съдържанието 
на обмена на информация, получена от 
регистрите за съдимост, между 
държавите-членки държавите-членки
гарантират пълно сътрудничество и 
предоставяне на цялата информация, 
когато отговарят на поисквания от 
компетентни органи на други 
държави-членки, подадени съгласно 
член 10, параграф 2. Личните данни, 
отнасящи се до такова лишаване от 
правото на упражняване на дейност по 
член 7, параграфи 2 и 4 от рамковото 
решение, могат във всеки случай да 
бъдат използвани с такава цел.

Or. en

Обосновка

Трябва да се осигури пълно сътрудничество и обмен на информация между 
държавите-членки.
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Изменение 31

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) конфискация на икономическата 
облага в резултат на 
престъплението.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че облагите в резултат на извършване на престъплението 
няма да останат притежание на престъпната организация или лицето, извършило 
престъпленията.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки предприемат 
всички подходящи мерки, за да 
допринесат за създаването на 
международна база данни относно 
сексуална експлоатация на деца. 

Or. en

Обосновка

За да се съобщи на полицията за сексуалната експлоатация на деца и да се позволи 
разпознаване на жертвите, е необходимо да се получава бързо предупреждение за 
страниците, съдържащи детска порнография.
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(d) престъплението е извършено в полза 
на юридическо лице, установено на 
територията на държавата-членка.

г) престъплението е извършено в полза 
на юридическо лице, което има 
седалище или място на установяване
на територията на държавата-членка.

Or. en

Обосновка

Понякога мястото на установяване и седалището не съвпадат. И в двата случая 
следва да се гарантира съдебна компетентност.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай на сексуално 
малтретиране и сексуална 
експлоатация, извършени в рамките 
на едно семейство, държавите-членки 
гарантират, че са предприети 
необходимите мерки за защита и 
предоставяне на помощ на детето 
жертва, както и на други членове на 
семейството, които не са участвали в 
извършване на престъплението.

Or. en

Обосновка

С цел да се подчертае нуждата да се съхрани психологичният баланс и правото на 
малтретираните деца да запазят контакт със семействата си.
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Изменение 35

Предложение за директива
Член 19 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират 
спазването на неприкосновеността 
на личния живот и изображението 
на децата жертви и предотвратяват 
публичното разпространение на 
свързана с тях информация, която би 
могла да води разпознаването им.

Or. en

Обосновка

Децата жертви трябва да се защитават от всички форми на нарушаване на личния 
им живот.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) доколкото е възможно, 
изслушването на децата жертви се 
провежда в отсъствие на 
извършителя;

Or. en

Обосновка
Този елемент следва да се добави, за да се гарантира, че детето може да говори, без 
да се страхува от повторна среща с извършителя.
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Изменение 37

Предложение за директива
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 Член 21
Блокиране на достъпа до уебсайтове, 
съдържащи детска порнография

Отстраняване и блокиране на достъпа 
до уебсайтове, съдържащи детска 
порнография

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
блокиране на достъпа до интернет 
страници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография, 
от потребители на тяхна 
територия. При блокирането на 
достъпа се вземат подходящи защитни 
мерки, по-специално за да се гарантира, 
че блокирането се ограничава до 
необходимото, че потребителите са 
уведомени за причините за блокирането 
и че доставчиците на съдържание, 
доколкото е възможно, са уведомени за 
възможността да го обжалват.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
отстраняване при източника на уеб 
страници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография. 
Освен това, с цел да се защитят най-
добре интересите на детето, 
държавите-членки могат да 
установят, в съответствие с 
националното право, процедури за 
блокиране на достъпа на интернет 
потребители на тяхна територия до 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография. При блокирането на 
достъпа се вземат подходящи защитни 
мерки, по-специално за да се гарантира, 
че блокирането се ограничава до 
необходимото, че потребителите са 
уведомени за причините за блокирането 
и че доставчиците на съдържание, 
доколкото е възможно, са уведомени за 
възможността да го обжалват.

2. Без да се засяга посоченото по-горе, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
издействат отстраняването на 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография.

Or. en
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Обосновка

Пълното отстраняване на изображенията следва да бъде приоритет. В интерес на 
детето държавите-членки могат освен това да преминат към незабавно блокиране, 
когато считат, че то най-добре отговаря на интересите на детето.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст на предложението

Малтретирането на деца означава извършването на ужасни престъпления, които 
поразяват физическото и душевно здраве на децата и юношите и ги белязват за целия 
им по-нататъшен живот. Сексуалната експлоатация на децата свежда децата и юношите 
до сексуални обекти, чието страдание носи печалби. Проучванията показват, че в 
Европа между 10% и 20% от непълнолетните лица е вероятно да станат обект на 
сексуално нападение още през детството. Броят на уебсайтовете, посветени на детска 
порнография, нараства непрестанно и всеки ден на интернет се появяват 200 нови 
изображения. Но това са само приблизителни оценки. Въпросните жертви са все по-
млади, а съдържанието материалите става все по-експлицитно и насилствено. Около 
20% от лицата, осъдени за сексуални престъпления, извършват отново престъпления. 
Много от тези престъпления биват извършвани там, където детето следва да се чувства 
защитено и в безопасност. Детската порнография в интернет е ново явление, осезаема и 
реална престъпна заплаха, която обвързва в едно извратени вкусове и финансови 
интереси и с все по-голямо нарастване на „домашното” производство. Това явление 
успява да използва всяка технологична възможност, предоставяна от интернет. От една 
страна, съществуват интернет сайтове, които рекламират „стоки”, като например 
цифрови видеодискове (DVD) и компактдискове, съдържащи изображения на 
малтретиране на деца; от друга страна са социалните мрежи, форумите за водене на 
разговори, нюзгрупите, списъците с адреси, използвани за създаване на педофилски 
общности или за разпространяване на информация с цел търсене и намиране на детска 
порнография. И на последно място, огромни файлове, съдържащи видеоматериали и 
албуми от изображения, могат да бъдат обменяни с помощта та на услугите "от точка 
до точка" (peer-to-peer ) и протокол за трансфер на файлове (FTP). Към всичко това 
можем да прибавим разпространението на мултимедийните съобщения (MMS) с 
мобилни телефони от ново поколение, които могат да изпращат изображения и видео. 
С тези нови достижения на мобилната технология децата могат да бъдат намерени дори 
когато тяхното семейство не упражнява надзор. Изображения и видеоматериали, 
съдържащи детска порнография, са разпространени по сървъри на уебсайтове по целия 
интернет, и ползвателите могат да плащат за тяхното изтегляне в собствените си 
компютри. Благодарение на специален софтуер, който можа да премества педофилски 
страници от един приемен сървър на друг, управителите на тези уебсайтове често 
остават безименни и трудни за улавяне. Скоростта на разгръщане на тази заплаха 
създава необходимостта от също толкова бързо разработване на техники за разследване 
и на законодателството на ЕС и на националните законодателства.

2. ПОЗИЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА
Предложението за директива има за цел създаването на валидна за целия ЕС 
референтна рамка за предотвратяването и наказателното преследване на всички форми 
на сексуално малтретиране и сексуална експлоатация на деца, както и престъпленията, 
включващи детска порнография. В допълнение към това, предложението въвежда общи 
разпоредби за предотвратяване на престъпленията и осигуряване на закрила за 
жертвите. В голяма степен предложението за директива подчертава отново препоръката 
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на Европейския парламент от 3 февруари 2009 г. относно борбата срещу сексуалната 
експлоатация на деца и детската порнография. Предложението също така съдържа 
множество аспекти, отразени в Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата 
срещу сексуална експлоатация и сексуално малтретиране. Конвенцията все още не е 
ратифицирана от по-голямата част от държавите-членки на ЕС, но въпреки това тя 
представлява важен международен инструмент за гарантиране на закрила на децата 
срещу малтретиране. На европейско равнище се въвеждат нови определения за 
престъпни деяния, свързани в частност с новите заплахи, предизвикани от развитието 
на технологиите и на информационните технологии. Своето ясно определение намират 
понятия като детска порнография, материали, съдържащи детска порнография, детска 
проституция и показване на порнография, като по този начин се създава минимален 
набор от правила за да се гарантира, че във всички държави-членки се прилагат 
подходящи инструменти за закрила на децата. В допълнение към това, сметнах, че е 
необходимо да бъде добавено определение на понятието възраст за изразяване на 
съгласие за сексуални действия; Това е първичен фактор при оценка на 
престъплението, но всъщност е и основополагащ фактор при произнасяне на 
осъдителната присъда и при увеличаване на срока на присъдата за тези престъпления. 
Директивата установява минимални присъди за 22 престъпни дейния, без това да засяга 
държави-членки, които приемат по-строги мерки и присъди.
Малтретирането от страна на лица в позиция на власт, доверие или влияние в рамките 
на семейството е включено в състава на новите престъпления и е съответно наказуемо. 
По-строги наказания ще се налагат на всеки, който извърши престъпление спрямо деца 
с умствено или физическо увреждане или в положение на зависимост.
Децата ще се защитават на европейско равнище от склоняване към сексуални действия 
(„grooming“). Също така съм включила специална разпоредба относно лица, които 
периодично склоняват деца към сексуални действия, т.е. които поддържат контакт с 
няколко деца едновременно с цел увеличаване на възможностите за склоняване към 
сексуални действия. Не трябва да съществува възможността лице, осъдено за 
престъпления, свързани с деца, да предприема дейност, която има за последица 
контакти с деца, чрез, например,  преместване в друга държава-членка. Работодателите, 
които наемат служители на работа, включваща контакти с деца, ще имат право да 
получават от компетентните органи информация от регистрите за съдимост относно 
осъдителни присъди за престъпления, посочени в директивата, или допълнителни 
мерки, свързани с тези престъпления. Всички държави-членки и компетентните органи 
ще трябва да си сътрудничат в бързия обмен на такава информация. Ако възникнат 
сериозни основания за подозрение след наемането на работа, работодателите трябва все 
още да имат право да получат такава информация на този стадий. По отношение на 
отговорността на юридически лица включих допълнителните санкции за незабавна 
конфискация на порнографски материали и на всички облаги, получени от тях. 
Държавите-членки трябва да улесняват и укрепват сътрудничеството си с националните 
банки и основните дружества за кредитни карти, за да гарантират, че плащанията, 
извършени чрез интернет във връзка с експлоатацията на малолетни и непълнолетни 
лица, могат да се проследят.
Държавите-членки ще имат специални правни задължения да налагат наказания за 
престъпления спрямо деца, извършени в чужбина от граждани на ЕС или лица, които 
обичайно пребивават в една от държавите-членки. т.е. за секс туризъм. Също така съм 
включила позоваване при утежняващи обстоятелства, в случай че престъпленията, 
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предвидени в директивата, са извършени в рамките на секс туризъм. Всеки път когато 
някой сваля и запазва изображения и материали с детска порнография, детето сякаш 
отново бива малтретирано. Настоящата директива има за цел незабавното отстраняване 
на онлайн материала. Когато това не може да се постигне незабавно (в случаите, когато 
унищожаването при източника може да бъде по-сложно, например, когато 
доставчиците се намират в държави извън ЕС, които нямат споразумение за 
сътрудничество с ЕС), на държавите-членки трябва да се позволи да използват 
възможността за блокиране на уебсайтовете. Блокирането на тези уебсайтове трябва да 
се извършва в съответствие с националното право чрез използване на всички 
инструменти за защита на неприкосновеността на личния живот. Необходимо е 
взаимодействие между всички страна на „мрежата“: институции, специализирана 
полиция по информационни технологии и пощенски услуги, доставчици на интернет, 
банки, доставчици на услуги по финансово посредничество, частни потребители и 
сдружения. Използването на най-съвременна технология и софтуер са от изключително 
значение в тази област. Всички налични инструменти (от които последният е ДНК 
снимка) трябва да се използват, включително работата на Европейската финансова 
коалиция срещу разпространението на изображения на детска порнография в интернет 
и международното сътрудничество между полицейските органи и банковите 
институции (например, при проследяване на плащанията).
На жертвите трябва да се гарантира защита, помощ и подкрепа по време на 
разследването, наказателното производство и последващите фази, като се отчитат 
мненията, нуждите и страховете на децата. Трябва да бъде осигурен лесен достъп до 
правна защита, но това не трябва да води до допълнителна травма за младите жертви 
или до „повторното им превръщане в жертва“ в резултат на участието им в 
наказателното производство. Мерките за помощ и подкрепа на семейството на жертвата 
са също толкова важни. Ако обаче престъплението е извършено в семейна среда, детето 
трябва да бъде защитено и решението за местопребиваването му трябва да бъде 
възможно най-подходящото, като се отчитат надлежно неговите интереси и мнение. 
Освен това всички инструменти за защита и помощ трябва да включват мерки за 
оказване на подкрепа на предполагаемите жертви на малтретиране и експлоатация. 
Трябва да се предоставя специално обучение на работещите в сектора, на които е 
възложено да подкрепят деца през всички фази на наказателното производство, както и 
на служителите, които под някаква форма осъществяват контакти с жертвите. Също 
така са необходими програми за интервенция и лечение, за да се предотврати 
извършването на престъпления. Истинският крайъгълен камък на настоящата 
директива е общодостъпна правна система, която е лесна за използване от деца. 
Държавите-членки трябва да предприемат всички мерки, за да установят системи за 
защита на децата, включително да създадат мултидисциплинарни структури, с цел да се 
гарантира, че жертвите получават помощта, от която се нуждаят в краткосрочен и 
дългосрочен план, чрез обучение на служителите или чрез възползване от 
неправителствени организации с опит в предоставянето на подкрепа на жертви на 
сексуално малтретиране и експлоатация. Информационните кампании и кампаниите за 
повишаване на осведомеността по въпроса ще са насочени към гражданското общество, 
което има особена роля.


