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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, με την οποία καταργείται η 
απόφαση - πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ
(COM(2010)0094 – C7–0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2010)0094),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82, παράγραφος 2 καθώς και το 
άρθρο 83, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0088/2010),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με τη νομική 
βάση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο,

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η σεξουαλική κακοποίηση και η 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, 
συμπεριλαμβανόμενης και της παιδικής 
πορνογραφίας, συνιστούν σοβαρές 

(1) Η σεξουαλική κακοποίηση και η 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, 
συμπεριλαμβανόμενης της παιδικής 
πορνογραφίας, συνιστούν σοβαρές 
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παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ειδικότερα των δικαιωμάτων 
του παιδιού σε προστασία και φροντίδα, 
αναγκαία για την ευημερία του, όπως 
ορίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
ειδικότερα των δικαιωμάτων του παιδιού 
στην προστασία και την φροντίδα που 
είναι αναγκαίες για την ευημερία του, 
όπως ορίζονται στη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού και στα σχετικά Προαιρετικά του 
Πρωτόκολλα, στη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των παιδιών από τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση και 
κακοποίηση και στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής, Χάρτης).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει στο σημείο αυτό μνεία πρόσθετων εσωτερικών πράξεων, ιδίως της Σύμβασης 
του 2007 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση και κακοποίηση, που αποτελεί την πλέον σύγχρονη διεθνή πράξη στον τομέα 
αυτόν.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Ο νομικά δεσμευτικός χαρακτήρας 
των διατάξεων του Χάρτη, σε συμφωνία 
με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εισήγαγε ένα νέο 
στάδιο στο επίπεδο προστασίας του 
παιδιού, αφ’ ης στιγμής το άρθρο 24, 
παράγραφος 2 του Χάρτη προβλέπει την 
ενσωμάτωση της προστασίας του παιδιού 
στις πολιτικές της ΕΕ. Επιπλέον, το 
πολυετές πρόγραμμα της Στοκχόλμης -
Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που 
εξυπηρετεί και προστατεύει τους 
πολίτες1, το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, παρέχει σαφή προτεραιότητα 
στην καταπολέμηση της σεξουαλικής 
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κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας. 
_________

ΕΕ L 115, 4.5.2010, σ. 1

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ απέκτησε νομικά πλήρως δεσμευτική ισχύ ενώ, εξάλλου, στο άρθρο 24 του Χάρτη 
προβλέπεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη το ύψιστο συμφέρον των παιδιού σε όλες τις 
δραστηριότητες που αφορούν τα παιδιά τις οποίες αναλαμβάνουν δημόσιες αρχές ή ιδιωτικοί 
φορείς.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Τα δικαιώματα των ανηλίκων 
θυμάτων στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών πρέπει να ενισχυθούν και να 
συμπεριλάβουν, πέρα από τα δικαιώματα 
που καθορίζονται στην απόφαση πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ, και δικαιώματα όπως η 
υποχρεωτική και δωρεάν παροχή 
νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης σε όλες τις υποθέσεις 
σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στα ανήλικα θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης πρέπει να είναι υποχρεωτική και δωρεάν σε όλες 
τις περιπτώσεις, δεδομένου ότι το παιδί χρειάζεται τέτοιας μορφής συμβουλές και νομική 
εκπροσώπηση για να είναι σε θέση να κατανοεί πλήρως τα δικαιώματά του και να τα 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν 
για την προαγωγή και προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών κατά 
οιασδήποτε μορφής σεξουαλικής 
κακοποίησης και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης με την επίτευξη του 
υψηλότερου επιπέδου πρόληψης. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να θεωρηθεί ως 
μέρος της ολοκληρωμένης δράσεως για 
την εξασφάλιση της πρόληψης, ιδίως 
μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στα σχολεία, στο πλαίσιο 
του συνήθους εκπαιδευτικού συστήματος, 
καθώς και μέσω εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, δραστηριοτήτων 
έρευνας, ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και συνεργασίας μεταξύ 
δημόσιων αρχών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων του τομέα, παρόχων 
υπηρεσιών και διοργανωτών ταξιδίων, 
όσον αφορά τους κινδύνους σεξουαλικής 
κακοποίησης, σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και παιδικής 
πορνογραφίας, καθώς και όσον αφορά τα 
δικαιώματα των θυμάτων και τις 
ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σε 
περίπτωση τέτοιων κακοποιήσεων ή 
υποψίας κακοποιήσεων. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει να απευθύνονται σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων 
των παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. 
Οι ίδιοι στόχοι πρέπει να θεωρηθούν 
αναπόσπαστο τμήμα των 
διαπραγματεύσεων που πραγματοποιεί η 
Ένωση με τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που καλύπτουν τις ποινικές πτυχές και τα μέτρα πρόληψης για την προστασία των 
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παιδιών κατά των κακοποιήσεων πρέπει να εκλαμβάνονται ως τμήμα μίας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την επίτευξη στόχων σύμφωνα με τη Σύμβαση του 2007 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, γνωστής και ως Σύμβασης του Λανσαρότε, με σκοπό να ενθαρρύνονται δράσεις 
ευαισθητοποίησης για την προστασία και τα δικαιώματα των παιδιών οι οποίες απευθύνονται 
σε πρόσωπα που έχουν τακτικές επαφές με παιδιά στον χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, της 
κοινωνικής πρόνοιας, στον δικαστικό τομέα και τον τομέα επιβολής του νόμου και σε τομείς 
που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες 
αναψυχής.

Τροπολογία5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και 
η δίωξη των δραστών πρέπει να 
διευκολυνθούν ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ως προς την καταγγελία 
της κακοποίησης καθώς και η ανωνυμία 
των δραστών στον κυβερνοχώρο. Για να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και η 
δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία, πρέπει να τεθούν 
στη διάθεση των υπευθύνων για τη 
διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων 
αυτού του είδους αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας. Στα εργαλεία αυτά 
μπορεί να περιλαμβάνονται κεκαλυμμένες 
επιχειρήσεις, παρακολούθηση των 
επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών 
λογαριασμών και άλλες οικονομικής 
φύσεως έρευνες.

(8) Η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και 
η δίωξη των δραστών πρέπει να 
διευκολυνθούν ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ως προς την καταγγελία 
της κακοποίησης καθώς και η ανωνυμία 
των δραστών στον κυβερνοχώρο. Για να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και η 
δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν οποιοδήποτε 
πρόσωπο, το οποίο καλή τη πίστει 
υποψιάζεται ή γνωρίζει σχετικά με 
σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση 
παιδιού, να αναφέρει το ζήτημα στις 
αρμόδιες αρχές. Σε ό,τι αφορά το 
σύστημα καταγγελίας σεξουαλικών 
κακοποιήσεων και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και την παροχή 
βοήθειας σε παιδιά που βρίσκονται σε 
ανάγκη, πρέπει να προβληθούν, να 
δοκιμαστούν και να ληφθούν υπόψη ως 
προς τη λειτουργία τους οι ανοικτές 
γραμμές επικοινωνίας της ΕΕ με τον 
αριθμό 116 000 για αγνοούμενα παιδιά, 
τον αριθμό 116 006 για θύματα 
εγκλημάτων και τον αριθμό 116 111 για 
τα μικρά παιδιά, όπως έχουν εισαχθεί με 
την απόφαση της Επιτροπής αριθ. 
2007/116/ΕΚ της 15ης Φεβρουαρίου 2007 
σχετικά με δέσμευση της εθνικής 
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περιοχής αριθμοδότησης που αρχίζει με 
"116" για εναρμονισμένους αριθμούς που 
αφορούν εναρμονισμένες υπηρεσίες 
κοινωνικού ενδιαφέροντος1 όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 
2009/884/ΕΚ της 30ής Νοεμβρίου 20092.
___________

1 ΕΕ L 49, 17.2.2007, σ. 30.
2 ΕΕ L 317, 3.12.2009, σ. 46.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενθάρρυνση για την καταγγελία περιπτώσεων σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι υφιστάμενοι 
μηχανισμοί της ΕΕ (τηλεφωνικές γραμμές κοινωνικού ενδιαφέροντος) πρέπει να εξετασθούν 
και να ληφθούν δεόντως υπόψη.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Πρέπει να τεθούν στη διάθεση των 
υπευθύνων για τη διερεύνηση και τη 
δίωξη αδικημάτων αυτού του είδους 
αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας και 
πλήρης διασυνοριακή συνεργασία ώστε 
να εξασφαλίζεται ταχεία και 
αποτελεσματική πρόσβαση σε αρχεία 
ποινικών μητρώων και σε διεθνείς βάσεις 
δεδομένων που αφορούν κακοποιήσεις 
παιδιών, δεδομένου ότι τα παιδιά 
δικαιούνται, όπως επιβεβαίωσε και το 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
κρατικής προστασίας με αποτελεσματικά 
αποτρεπτικά μέσα για τέτοιας μορφής 
σοβαρές παρεμβολές σε ουσιαστικές 
πτυχές της ιδιωτικής ζωής τους. Τα 
εργαλεία αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν τη δημοσιοποίηση της 
ταυτότητας των χρηστών του διαδικτύου, 
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τις καλυμμένες επιχειρήσεις, την 
παρακολούθηση των επικοινωνιών, τη 
διακριτική παρακολούθηση, 
περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
επιτήρησης, της παρακολούθησης 
τραπεζικών λογαριασμών ή άλλες 
οικονομικής φύσεως έρευνες, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας και υπό την αίρεση της 
δικαστικής εποπτείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των εργαλείων έρευνας πρέπει να εισαχθεί σε χωριστή αιτιολογική σκέψη, 
καταδεικνύοντας τα όριά τους σύμφωνα με τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
όπως είναι η αρχή της αναλογικότητας και η δικαστική εποπτεία. Δεδομένης της φύσεως των 
εγκλημάτων και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον εντοπισμό των παιδοφίλων, πρέπει να προαχθεί 
ένα διασυνοριακό σύστημα πληροφοριών για τις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις ώστε να 
εξασφαλισθεί πλήρης συνεργασία στα συστήματα έρευνας για να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι, 
να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός των δραστών καθώς και ο εντοπισμός και η προστασία των 
θυμάτων.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας 
πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι δράστες σεξουαλικής 
κακοποίησης ή σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών προερχόμενοι από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση διώκονται ακόμα 
και αν διαπράττουν τα αδικήματα εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων και 
μέσω του λεγόμενου σεξουαλικού 
τουρισμού.

(9) Οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας 
πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι δράστες σεξουαλικής 
κακοποίησης ή σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών προερχόμενοι από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση διώκονται ακόμα 
και αν διαπράττουν τα αδικήματα εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων και 
μέσω του λεγόμενου σεξουαλικού 
τουρισμού με θύματα παιδιά. Τα 
αδικήματα που διαπράττονται σε βάρος 
ανηλίκων στο πλαίσιο ταξιδίου στο 
εξωτερικό, πρέπει να θεωρούνται ως 
εγκλήματα επισύροντα αυξημένη ποινή 
λόγω επιβαρυντικών περιστάσεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παιδεραστικός τουρισμός αυξάνεται με πολύ ανησυχητικό ρυθμό και πλήττει με 
καταστροφικές συνέπειες εκατομμύρια παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήδη από την 
αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να τονισθεί ότι για την αποτελεσματικότερη πρόληψη αυτής της 
πρακτικής είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθούν τα μέσα αποτροπής δια της επιβολής 
αυστηρότερων ποινών για τέτοια εγκλήματα εφόσον αυτά διαπράττονται στο εξωτερικό, στο 
πλαίσιο ταξιδίου.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων παιδικής ηλικίας πρέπει να 
θεσπιστούν προς το ύψιστο συμφέρον 
τους, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση 
των αναγκών τους. Τα θύματα παιδικής 
ηλικίας θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας, 
μεταξύ άλλων και σε δωρεάν παροχή 
νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης 
καθώς και μέτρα για τη διευθέτηση 
σύγκρουσης συμφερόντων σε περίπτωση 
που η κακοποίηση συμβαίνει εντός της 
οικογένειας. Επί πλέον, τα θύματα 
παιδικής ηλικίας πρέπει να προστατεύονται 
από κυρώσεις που επιβάλλονται, για 
παράδειγμα, από την εθνική νομοθεσία για 
τη μετανάστευση ή την πορνεία, εφόσον 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές σχετικά 
με την υπόθεσή τους. Εξάλλου, η 
συμμετοχή των θυμάτων παιδικής ηλικίας 
σε ποινικές διαδικασίες δεν πρέπει να 
προκαλεί πρόσθετα τραύματα ως συνέπεια 
των συνεντεύξεων ή της οπτικής επαφής 
με τους δράστες. 

(10) Τα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων παιδικής ηλικίας και τα μέτρα 
για την προσαρμογή του δικαστικού 
συστήματος που ασχολείται με αυτά 
πρέπει να θεσπιστούν προς το ύψιστο 
συμφέρον τους, λαμβάνοντας υπόψη την
αξιολόγηση των αναγκών τους και το 
δικαίωμά τους να προστατεύονται έναντι 
του κινδύνου της επαναλαμβανόμενης 
θυματοποίησης, ιδίως δια της 
παραβιάσεως του ιδιωτικού τους βίου, 
και αποδίδοντας τη δέουσα βαρύτητα 
στις γνώμες και απόψεις των παιδιών, 
όπως προβλέπεται, για παράδειγμα, στις 
κατευθυντήριες γραμμές των ΗΕ για τη 
δικαιοσύνη σε υποθέσεις με ανήλικα 
θύματα και ανήλικους αυτόπτες μάρτυρες 
και στις κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής των Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για μια 
δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί. Τα 
θύματα παιδικής ηλικίας θα πρέπει να 
έχουν εύκολη πρόσβαση σε μέσα έννομης 
προστασίας, μεταξύ άλλων και σε δωρεάν 
παροχή νομικών συμβουλών και 
εκπροσώπησης καθώς και μέτρα για τη 
διευθέτηση σύγκρουσης συμφερόντων σε 
περίπτωση που η κακοποίηση συμβαίνει 
εντός της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό, 
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τα θύματα θα πρέπει να ενημερώνονται 
πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά τους, 
τις υπηρεσίες που βρίσκονται στη 
διάθεσή τους, την πρόοδο και την έκβαση 
των ποινικών διαδικασιών, και θα πρέπει 
επίσης να τους παρέχονται νομικές 
συμβουλές και νομική εκπροσώπηση για 
τη διεκδίκηση αποζημίωσης. Επί πλέον, 
τα θύματα παιδικής ηλικίας πρέπει να 
προστατεύονται από κυρώσεις που 
επιβάλλονται, για παράδειγμα, από την 
εθνική νομοθεσία για τη μετανάστευση ή 
την πορνεία, εφόσον ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με την υπόθεσή 
τους. Εξάλλου, η συμμετοχή των θυμάτων 
παιδικής ηλικίας σε ποινικές διαδικασίες 
δεν πρέπει να προκαλεί πρόσθετα 
τραύματα ως συνέπεια των συνεντεύξεων 
ή της οπτικής επαφής με τους δράστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται η δευτερογενής θυματοποίηση. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο 
τομέας της δικαιοσύνης που ασχολείται με παιδιά και ιδιαίτερα με ανήλικα θύματα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ανάγκες τους όπως προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές για μια 
δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί, οι οποίες εγκρίθηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή των 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και επικροτήθηκαν με θέρμη από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Στα παιδιά που έπεσαν θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης πρέπει να παρέχεται 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
βοήθεια. Όλες οι βλάβες που 
προκαλούνται σε παιδιά από σεξουαλική 
κακοποίηση και εκμετάλλευση 
θεωρούνται σημαντικές και πρέπει να 
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αντιμετωπίζονται καταλλήλως. Εξαιτίας 
της φύσεως της βλάβης που προκαλεί η 
σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική 
εκμετάλλευση, η βοήθεια αυτή θα πρέπει 
να συνεχιστεί να παρέχεται για όσο 
διάστημα απαιτηθεί απαραίτητο για την 
πλήρη σωματική και ψυχική 
αποκατάσταση του παιδιού και, εάν 
κριθεί απαραίτητο, θα μπορούσε να 
παραταθεί μέχρι την ενηλικίωσή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί η σε μακρόπνοη βάση ανάγκη για παροχή βοήθειας σε ανήλικα θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν 
προληπτικά μέτρα προστασίας σύμφωνα 
με το εθνικό τους δίκαιο για να 
αποφεύγεται η επαφή μεταξύ των 
ανήλικων θυμάτων και των δραστών πριν 
από την έκδοση καταδικαστικής 
απόφασης και μάλιστα ήδη από την 
έναρξη της ποινικής διαδικασίας. Στα 
ανήλικα θύματα και τις οικογένειές τους 
πρέπει να προσφέρεται διασυνοριακή 
προστασία από τους δράστες των 
εγκληματικών πράξεων στο πλαίσιο μίας 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί η ανάγκη να προστατεύονται τα παιδιά και οι οικογένειές τους πριν 
από την έκδοση καταδικαστικής απόφασης και μάλιστα από τη στιγμή καταγγελίας του 
εγκλήματος.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού 
κακοποίησης παιδιών καθιστώντας 
δυσκολότερη την τηλεφόρτωση από τους 
δράστες τέτοιου είδους περιεχομένου σε 
ιστότοπους προσβάσιμους από το κοινό.
Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία δράση 
ώστε να αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην 
πηγή και να συλληφθούν εκείνοι που είναι 
ένοχοι παραγωγής, διανομής ή 
τηλεφόρτωσης εικόνων σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα 
μέσω αυξημένης συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει 
να επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 
του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής 
φύσης αποδεικνύεται δυσχερής στις 
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί φραγής της 
πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης σε 
σελίδες του Διαδικτύου που έχουν 
χαρακτηριστεί ως περιέχουσες ή 
διαδίδουσες παιδοπορνογραφικό υλικό. 
Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε υλικό σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να
εξασφαλισθεί ότι θα απαλείφονται 
πλήρως από την πηγή οι εικόνες της 
ιστοσελίδας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καταφεύγουν στα μέσα που 
κρίνουν ως τα καταλληλότερα για άμεση 
παρέμβαση με σκοπό να εμποδιστεί η 
περαιτέρω θέαση και ηλεκτρονική 
μεταφόρτωση των εικόνων και να 
προληφθεί τοιουτοτρόπως η πρόκληση 
περαιτέρω βλάβης στα θύματα. Σε κάθε 
περίπτωση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
κινήσουν αμέσως διαδικασίες για να 
επιτευχθεί καθολική απόσυρση των 
εικόνων από την πηγή και να εντοπιστούν 
οι δράστες. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 
του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής 
φύσης αποδεικνύεται δυσχερής στις 
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί φραγής της 
πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης σε 
σελίδες του Διαδικτύου που έχουν 
χαρακτηριστεί ως περιέχουσες ή 
διαδίδουσες παιδοπορνογραφικό υλικό. 
Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
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παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες γραμμές 
για την φραγή της πρόσβασης σε τέτοιες
σελίδες του Διαδικτύου. Με σκοπό την 
αφαίρεση του υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών αλλά και τη φραγή 
της πρόσβασης σε αυτό, πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, ειδικότερα 
προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστεροι οι εθνικοί κατάλογοι 
ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

μεταξύ των οποίων υποστήριξη των
δικαστικών και αστυνομικών αρχών για 
την πρόσβασή τους στις πιο προηγμένες 
τεχνικές έρευνας, όπως είναι το 
‘φωτογραφικό DNA’, και τη διευκόλυνσή 
τους στην ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών. Οι πάροχοι διαδικτυακών 
υπηρεσιών πρέπει να ενθαρρύνονται σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες γραμμές 
για την φραγή της πρόσβασης σε σελίδες 
του Διαδικτύου που περιέχουν παιδική 
πορνογραφία. Με σκοπό την αφαίρεση του 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
αλλά και τη φραγή της πρόσβασης σε 
αυτό, πρέπει να καθιερωθεί και να 
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των 
δημοσίων αρχών, ειδικότερα προκειμένου 
να είναι όσο το δυνατόν πληρέστεροι οι 
εθνικοί κατάλογοι ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό 
καθώς επίσης και να αποφεύγεται η 
διασπάθιση προσπαθειών. Όλες αυτές οι 
εξελίξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έστω και αν κύριος στόχος είναι η ολική απόσυρση των εικόνων από τον ιστό, είναι προς το 
συμφέρον των παιδιών να αίρεται το ταχύτερο δυνατό η δυνατότητα πρόσβασης στις εν λόγω 
εικόνες. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, πέρα από τις προσπάθειές 
τους για απομάκρυνση του εικονογραφημένου υλικού από τον ιστό, να προβαίνουν σε ενέργειες 
για τη φραγή της πρόσβασης σε αυτό, εφόσον κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον των παιδιών. 
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Με τις τελευταίες εξελίξεις της βιομηχανίας των τεχνολογιών των πληροφοριών καθίσταται 
δυνατή η ανίχνευση μικρών τμημάτων της ίδιας φωτογραφίας στον ιστό μέσω μίας τεχνικής που 
ονομάζεται PhotoDNA· θα ήταν σημαντικό βήμα αν αυτές οι τεχνικές ετίθεντο στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών ώστε οι τελευταίες να μπορούσαν να προβαίνουν σε 
ανταλλαγές σχετικών πληροφοριών.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Όλα τα πιθανά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να προστατεύονται δυνάμει της 
απόφασης- πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις1 και σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης 
Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του 
ατόμου από την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα, την οποία έχουν επικυρώσει 
όλα τα κράτη μέλη.
_________________

1 ΕΕ L 350, 30.12.2008, σ. 60.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ και του 
Συμβουλίου Ευρώπης.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Η παρούσα οδηγία πρέπει να είναι 
πλήρως συμπληρωματική με την οδηγία 
2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων, η οποία 
αντικαθιστά την απόφαση - πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ, δεδομένου ότι μεταξύ των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 
συγκαταλέγονται και ανήλικα θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η παρούσα οδηγία και η οδηγία για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο καταπολέμησης του 
εγκλήματος, και ιδίως αφ’ ης στιγμής η εμπορία ανθρώπων θα μπορούσε να αποτελεί τμήμα 
ευρύτερης δραστηριότητας σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στη θέσπιση 
ελάχιστων κανόνων σχετικά με τον ορισμό 
των ποινικών αδικημάτων και των 
κυρώσεων στον τομέα της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών. Αποβλέπει επίσης 
στην καθιέρωση ορισμένων κοινών 
διατάξεων που θα ενισχύσουν την 
πρόληψη του εγκλήματος και την 

Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην
πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης 
και εκμετάλλευσης παιδιών και στη 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων σχετικά με 
τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και 
των κυρώσεων στον τομέα της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. 
Αποβλέπει επίσης στην καθιέρωση 
ορισμένων κοινών διατάξεων που θα 
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προστασία των θυμάτων. ενισχύσουν την πρόληψη του εγκλήματος 
και την προστασία των θυμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάγκη προστασίας των παιδιών.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) "ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης": η 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία νόμιμη 
ηλικία για την τέλεση σεξουαλικών 
πράξεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως απαιτήθηκε από τη Σύμβαση του Λανσαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης και, 
προκειμένου να προσδιοριστεί επακριβώς το περιεχόμενο των διατάξεων περί αξιόποινων 
πράξεων από τα άρθρα 3 έως 7, χρειάζεται να διευκρινιστεί ποια είναι η ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης. 

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) "παιδική πορνογραφία": β) "παιδική πορνογραφία" ή "υλικό 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών":

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί και να ενθαρρυνθεί η χρήση νέας και περισσότερο προσαρμοσμένης 
ορολογίας στη μορφή του "υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών". 

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον τρία έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών πρέπει να τιμωρείται με υψηλότερου 
επιπέδου ποινές.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών πρέπει να τιμωρείται με υψηλότερου 
επιπέδου ποινές.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν παιδιά τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν παιδιά τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον τρία έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών πρέπει να τιμωρείται με υψηλότερου 
επιπέδου ποινές.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε
έτη.

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον έξι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών πρέπει να τιμωρείται με υψηλότερου 
επιπέδου ποινές.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον έξι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών πρέπει να τιμωρείται με υψηλότερου 
επιπέδου ποινές.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε
έτη.

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον έξι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών πρέπει να τιμωρείται με υψηλότερου 
επιπέδου ποινές.
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις:

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις:

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ μέρους 
ενηλίκου να συναντήσει παιδί που δεν έχει 
φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, από 
μέρους ενηλίκου να συναντήσει παιδί με 
σκοπό τη διάπραξη ενός εκ των 
αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 3 και το άρθρο 5 παράγραφος 
6, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από 
πράξεις που οδηγούν σε μια τέτοια 
συνάντηση, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα έτος. 

1a. Εάν αποδειχθεί ότι ο δράστης 
σκοπίμως χρησιμοποίησε τεχνολογικά 
μέσα στοχεύοντας σε μεγάλο αριθμό 
παιδιών για να πολλαπλασιάσει τις 
ευκαιρίες του στην τέλεση του 
εγκλήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι, ανεξαρτήτως με 
προηγούμενες καταδίκες για το ίδιο 
έγκλημα, η εν λόγω πρακτική θα πρέπει 
να εκληφθεί ως επιβαρυντικός 
παράγοντας που επισύρει αυστηρότερη 
ποινή από ό,τι ισχύει για το βασικό 
έγκλημα της άγρας παιδιών για 
σεξουαλικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους τα "αδικήματα προσέγγισης" πρέπει να τιμωρούνται με αυστηρότερη ποινή 
εάν διαπράττονται συστηματικά υπό μορφή πρακτικής που στοχεύει σε μεγάλο αριθμό παιδιών 
για να πολλαπλασιάσει τις ευκαιρίες επιτυχούς προσέγγισης από την πλευρά του δράστη.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 
όσον αφορά την παρουσία ως μάρτυρα σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες και 
παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφοι 
2 και 4, και του άρθρου 5 δεν διέπουν 
συναινετικές σεξουαλικές δραστηριότητες 
μεταξύ παιδιών ή σεξουαλικές 
δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν 
άτομα συναφούς ηλικίας και βαθμού 
ψυχολογικής και φυσικής ανάπτυξης και 
ωριμότητας, εφόσον οι εν λόγω πράξεις 
δεν συνεπάγονται κακοποίηση.

Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 
όσον αφορά την παρουσία ως μάρτυρα σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες και 
παράγραφος 3, άρθρο 4, παράγραφοι (2) 
και (4) του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 4, 
και του άρθρου 5 δεν διέπουν συναινετικές 
σεξουαλικές δραστηριότητες μεταξύ 
παιδιών ή σεξουαλικές δραστηριότητες 
στις οποίες συμμετέχουν άτομα συναφούς 
ηλικίας και βαθμού ψυχολογικής και 
φυσικής ανάπτυξης και ωριμότητας, 
εφόσον οι εν λόγω πράξεις δεν 
συνεπάγονται κακοποίηση και συνάδουν 
με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου περί 
ηλικίας σεξουαλικής συναίνεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω σεβασμού στην αρχή της επικουρικότητας και δεδομένου ότι αυτό το ζήτημα εξακολουθεί 
να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους, το οποίο υιοθετεί διαφορετική 
προσέγγιση που συνδέεται με την παράδοσή του, πρέπει να προστεθεί μία αναφορά στην εθνική 
νομοθεσία.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
οι αξιόποινες πράξεις που αφορούν 
παιδική πορνογραφία σύμφωνα με το 
άρθρο 5 διαπράττονται από ανήλικο 
υπόκεινται σε κατάλληλα εναλλακτικά 
μέτρα προσαρμοσμένα στις ειδικές 
σωφρονιστικές ανάγκες δυνάμει του 
εθνικού δικαίου, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την ηλικία του δράστη, την 
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ανάγκη να αποφευχθεί η ποινικοποίηση 
και τον στόχο κοινωνικής επανένταξης 
του παιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, τις οποίες σήμερα διαπράττουν όλο και περισσότερα παιδιά 
σχολικής ηλικίας, συχνά ως μέρος πρακτικών βίας και εκφοβισμού, είναι σημαντικό να 
τιμωρούνται τέτοιες συμπεριφορές με τις κατάλληλες κυρώσεις ακόμη και όταν ο δράστης είναι 
ανήλικος.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) η αξιόποινη πράξη διεπράχθη στο 
πλαίσιο οργανωμένης δραστηριότητας 
που είχε ως κύριο στόχο το οικονομικό 
έσοδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να σταματήσει η οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών που κακοποιούνται 
σεξουαλικά.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) η αξιόποινη πράξη ετελέσθη στο 
πλαίσιο ταξιδίου στο εξωτερικό το οποίο 
οργανώθηκε με κύριο στόχο τη διάπραξη 
ενός από τα αδικήματα μνεία των οποίων 
γίνεται στα άρθρα 3 έως 6·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παιδεραστικός τουρισμός αυξάνεται με πολύ ανησυχητικό ρυθμό και πλήττει με 
καταστροφικές συνέπειες εκατομμύρια παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήδη από την 
αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να τονισθεί ότι για την αποτελεσματικότερη πρόληψη αυτής της 
πρακτικής είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθούν τα μέσα αποτροπής δια της επιβολής 
αυστηρότερων ποινών για τέτοια εγκλήματα εφόσον αυτά διαπράττονται στο εξωτερικό, στο 
πλαίσιο ταξιδίου.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατ’ 
επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορεί 
να εμποδιστεί, προσωρινά ή μόνιμα, η 
άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες 
συνεπάγονται τακτικές επαφές με παιδιά 
στο φυσικό πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7. 

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατ’ 
επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορεί 
να εμποδιστεί, προσωρινά ή μόνιμα, η 
άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
οι οποίες συνεπάγονται τακτικές επαφές με 
παιδιά στο φυσικό πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7. Το μέτρο 
που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή 
εγγράφεται στο ποινικό μητρώο του 
κράτους μέλους που εκδίδει την 
καταδίκη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τούτο εφαρμόζεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν τακτικές επαφές με παιδιά.
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το μέτρο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εγγράφεται στο ποινικό 
μητρώο του κράτους μέλους που εκδίδει 
την καταδίκη. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
εργοδότες, όταν προσλαμβάνουν νέα 
πρόσωπα για επαγγελματικές 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 
επαφές με παιδιά, δικαιούνται να 
ενημερώνονται από αρμόδιες αρχές εάν 
υπάρχουν σε βάρος τους καταδικαστικές 
αποφάσεις για αδικήματα μνεία των 
οποίων γίνεται στα άρθρα 3 έως 7, ή άλλα 
πρόσθετα μέτρα συνδεόμενα με τις 
καταδίκες τα οποία τους απαγορεύουν να 
ασκούν δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν επαφές με παιδιά. Εάν 
στη διάρκεια των εργασιακών σχέσεων 
προκύψουν σοβαρές υποψίες, οι 
εργοδότες μπορούν, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, να ζητήσουν τέτοιας 
φύσεως πληροφορίες ακόμη και μετά τη 
διαδικασία πρόσληψης. Οι αρχές των 
κρατών μελών διασφαλίζουν με 
οιαδήποτε κατάλληλα μέσα και σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο ότι τέτοιες 
πληροφορίες μπορούν επίσης να 
λαμβάνονται και από τα ποινικά μητρώα 
που τηρούνται σε άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι εργοδότες να έχουν πλήρη πρόσβαση στα ποινικά μητρώα που 
περιλαμβάνουν τις καταδίκες και λοιπές πληροφορίες για μέτρα ακαταλληλότητας, ή στη χώρα 
τους ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Επιπλέον, εάν εργοδότης πληροφορηθεί μετά την 
πρόσληψη ότι ο υπάλληλος που προσελήφθη για να ασχολείται με παιδιά έχει καταδικαστεί για 
παιδοφιλία σε άλλο κράτος μέλος, δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το γεγονός 
αυτό ακόμη και μετά την πρόσληψη.
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου για την οργάνωση και το 
περιεχόμενο της ανταλλαγής μεταξύ των 
κρατών μελών πληροφοριών που 
προέρχονται από το ποινικό μητρώο, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, 
για τον σκοπό της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του μέτρου που συνίσταται 
στον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του 
προσώπου από την άσκηση 
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται 
τακτικές επαφές με παιδιά, ειδικότερα 
εφόσον το αιτούν κράτος μέλος εξαρτά 
την πρόσβαση σε ορισμένες 
δραστηριότητες από όρους που 
διασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της 
παρούσας οδηγίας, πληροφορίες σχετικές 
με ακαταλληλότητα λόγω καταδίκης για 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 της παρούσας οδηγίας 
διαβιβάζονται όταν απαιτείται από το 
άρθρο 6 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
από την κεντρική αρχή του κράτους 
μέλους την ιθαγένεια του οποίου έχει το 
ενεχόμενο πρόσωπο, και ότι δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν αυτή 
την ακαταλληλότητα λόγω των όσων
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 
και 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 
περίπτωση για τον σκοπό αυτό.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου για την οργάνωση και το 
περιεχόμενο της ανταλλαγής μεταξύ των 
κρατών μελών πληροφοριών που 
προέρχονται από το ποινικό μητρώο, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν πλήρη 
συνεργασία και διαθεσιμότητα όλων των 
πληροφοριών όταν απαντούν σε αιτήματα 
αρμοδίων αρχών άλλων κρατών μελών, 
τα οποία υποβάλλονται σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 2. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν αυτή 
την ακαταλληλότητα σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 
και 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 
περίπτωση για τον σκοπό αυτό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί η μεταξύ κρατών μελών πλήρης συνεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) κατάσχεση οικονομικών εσόδων που 
προέκυψαν από τα αδικήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα έσοδα που προκύπτουν από τη διάπραξη εγκλημάτων 
δεν παραμένουν στην κυριότητα της εγκληματικής οργάνωσης ή του προσώπου που τα διέπραξε.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε 
κατάλληλο μέτρο για να συμβάλουν στη 
δημιουργία μίας διεθνούς βάσεως 
δεδομένων με εικόνες σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ειδοποιείται η αστυνομία σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και να 
επιτρέπεται ο εντοπισμός των θυμάτων είναι απαραίτητο ένα σύστημα ταχείας ειδοποίησης 
όσον αφορά τις σελίδες με παιδοπορνογραφικό υλικό.
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος 
νομικού προσώπου εγκατεστημένου στο 
έδαφός τους.

δ) το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος 
νομικού προσώπου που έχει τη νόμιμη 
έδρα του ή τον τόπο εγκατάστασης στο 
έδαφός τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές φορές, ο τόπος εγκατάστασης δεν συμπίπτει με τη νόμιμη έδρα. Και στις δύο 
περιπτώσεις η δικαιοδοσία θα πρέπει να εξασφαλίζεται.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σε 
περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης που 
διεπράχθη εντός του οικογενειακού 
περιβάλλοντος του παιδιού, ότι 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την προστασία και την παροχή 
βοήθειας στο παιδί που υπήρξε θύμα της 
εγκληματικής πράξεως, καθώς και σε 
άλλα μέλη της οικογένειας που δεν 
συμμετείχαν στην πράξη αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να τονιστεί η ανάγκη διατήρησης της ψυχικής ισορροπίας και του δικαιώματος των 
κακοποιημένων παιδιών να τηρούν επαφές με τις οικογένειές τους.
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη εγγυώνται τον 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την 
εικόνα των παιδιών θυμάτων και 
αποτρέπουν τη δημόσια διάδοση κάθε 
πληροφορίας που θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην εξακρίβωση της 
ταυτότητάς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα θύματα παιδικής ηλικίας πρέπει να προστατεύονται στον ιδιωτικό τους χώρο από κάθε 
μορφή βίας.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής 
ηλικίας πραγματοποιούνται, στο μέτρο 
του δυνατού, απουσία του δράστη·

Or. en

Αιτιολόγηση
Το στοιχείο αυτό πρέπει να προστεθεί για να εξασφαλισθεί ότι το παιδί θα μπορεί να ομιλεί 
χωρίς να φοβάται ότι θα μπορούσε να ξανασυναντήσει τον δράστη.
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 Άρθρο 21
Φραγή στην πρόσβαση σε ιστότοπους με 
παιδοπορνογραφικό υλικό

Αφαίρεση και φραγή στην πρόσβαση των 
ιστοτόπων με παιδοπορνογραφικό υλικό

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου
που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή ως 
προς την πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο 
της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, 
ειδικότερα για να εξασφαλίζεται ότι η 
φραγή περιορίζεται στα αναγκαία, ότι οι 
χρήστες πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αφαιρούνται στην πηγή οι 
ιστοσελίδες που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Επιπλέον, για 
την προστασία των συμφερόντων του 
παιδιού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
δημιουργούν διαδικασίες για τη φραγή ως 
προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου 
που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό σύμφωνα με το 
εθνικό τους δίκαιο. Η φραγή ως προς την 
πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο της ύπαρξης 
επαρκών εγγυήσεων, ειδικότερα για να 
εξασφαλίζεται ότι η φραγή περιορίζεται 
στα αναγκαία, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες 
του Διαδικτύου που περιέχουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η πλήρης αφαίρεση των εικόνων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Με γνώμονα τα 
συμφέροντα του παιδιού, τα κράτη μέλη μπορούν επιπλέον να προβούν σε άμεση φραγή της 
πρόσβασης σε αυτές, εάν κρίνουν ότι αυτό συνάδει με το ύψιστο συμφέρον των παιδιών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων σημαίνει διάπραξη φρικτών εγκλημάτων τα οποία 
πλήττουν τη σωματική και ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων στιγματίζοντας ολόκληρη τη 
ζωή τους. Η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων εκφυλίζει παιδιά και εφήβους σε 
αντικείμενα σεξουαλικής ηδονής και αποκομίζει οικονομικά οφέλη από την οδύνη τους. 
Μελέτες καταδεικνύουν ότι στην Ευρώπη ένα ποσοστό από 10% έως 20% των ανηλίκων 
ενδέχεται να είχε εκτεθεί, κατά την περίοδο της εφηβείας, σε κινδύνους σεξουαλικής βίας. Ο 
αριθμός των ιστοσελίδων παιδικής πορνογραφίας αυξάνεται συνεχώς και στο διαδίκτυο 
εμφανίζονται καθημερινώς 200 νέες εικόνες. Αυτά όμως είναι μόνο εκτιμήσεις. Τα θύματα 
που εμφανίζονται σε αυτές είναι ολοένα μικρότερης ηλικίας και το φωτογραφικό υλικό 
καθίσταται συνεχώς πιο τολμηρό και απεικονίζει σκηνές ολοένα και πιο βίαιες. Το 20% 
περίπου των ατόμων που έχουν ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα τείνει να 
διαπράξει εκ νέου τέτοια εγκλήματα. Πολλά από τα εγκλήματα αυτά διαπράττονται ακριβώς 
στους χώρους στους οποίους το παιδί αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια. Η παιδική 
πορνογραφία στο διαδίκτυο είναι σήμερα ένα φαινόμενο σε συνεχή έξαρση, μία υπαρκτή 
εγκληματική απειλή τεραστίων διαστάσεων που συνδυάζει διεφθαρμένες ‘ορέξεις’ με 
οικονομικά συμφέροντα και παρουσιάζει, συν τοις άλλοις, μία ολοένα αυξανόμενη ‘οικιακή’ 
παραγωγή (‘home’ production). Αυτό το φαινόμενο εκμεταλλεύεται κάθε τεχνολογική
ευκαιρία που προσφέρει το διαδίκτυο. Αφενός, υπάρχουν ιστοσελίδες που διαφημίζουν 
‘αγαθά’ όπως βίντεο, DVD και CD τα οποία περιέχουν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης 
ανηλίκων· αφετέρου, υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα, φόρουμ διαδικτυακής συνομιλίας (‘chat’), 
ομάδες συζητήσεων (newsgroups) και κατάλογοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
χρησιμοποιούνται είτε για τη σύσταση οργανώσεων παιδοφίλων, είτε για τη διάδοση 
πληροφοριών με σκοπό την αναζήτηση και τον εντοπισμό χώρων παιδικής πορνογραφίας. 
Τέλος, τεράστια αρχεία ΤΠ με βίντεο και συλλογές εικόνων είναι δυνατόν να 
ανταλλάσσονται μέσω διομότιμης επικοινωνίας (peer-to-peer) και του διακομιστή FTP (File 
Transfer Protocol). Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε και τη διάδοση μέσω της υπηρεσίας 
πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS) με τα κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς που μπορούν να 
στέλνουν εικόνες και βίντεο. Με αυτή τη νέα τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας, είναι 
δυνατόν να υπάρξει πρόσβαση στα παιδιά ακόμη και σε στιγμές που αυτά ξεφεύγουν από την 
επιτήρηση της οικογένειάς τους. Φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας βρίσκονται 
στη διάθεση διακομιστών που βρίσκονται διασκορπισμένοι στο διαδίκτυο και οι χρήστες 
μπορούν, αφού καταβάλουν το αντίτιμο της υπηρεσίας αυτής, να τα τηλεφορτώσουν στους 
υπολογιστές τους. Χάριν σε ειδικά λογισμικά με τα οποία είναι δυνατή η άμεση μεταβίβαση 
ιστοσελίδων παιδοπορνογραφικού υλικού από έναν διακομιστή φιλοξενίας (host server) σε 
άλλον, οι διαχειριστές τέτοιων ιστοσελίδων συχνά παραμένουν ανώνυμοι και κατορθώνουν 
να διαφεύγουν. Μία τόσο ραγδαία ανάπτυξη αυτής της απειλής απαιτεί μία εξίσου ραγδαία 
ανάπτυξη της τεχνολογίας για τη διεξαγωγή ερευνών αλλά και της νομοθεσίας σε κλίμακα 
ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

2. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ
Η πρόταση οδηγίας σκοπό έχει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς σε κλίμακα ΕΕ για 
την πρόληψη και πάταξη κάθε μορφής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών 
και αδικημάτων που συνδέονται με παιδική πορνογραφία. Επιπλέον, η πρόταση αυτή εισάγει 
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κοινές διατάξεις για την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων και την προστασία των θυμάτων. Η 
πρόταση οδηγίας ενσωματώνει μεγάλο μέρος της συστάσεως του Κοινοβουλίου της 3ης 
Φεβρουαρίου 2009 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της 
παιδικής πορνογραφίας. Η πρόταση περιέχει επίσης πολλά σημεία που εγείρονται στη 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση και κακοποίηση. Η Σύμβαση αυτή δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από τα 
περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά συνιστά εντούτοις ένα ζωτικής σημασίας διεθνές 
εργαλείο που συμβάλλει στην εξασφάλιση της προστασίας των ανηλίκων από σεξουαλική 
κακοποίηση. Σήμερα εισάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο νέες εγκληματικές πράξεις που 
συνδέονται πιο συγκεκριμένα με τις νέες απειλές που συνεπάγεται η τεχνολογική εξέλιξη των 
μέσων πληροφορικής. Έννοιες όπως η παιδική πορνογραφία, το παιδοπορνογραφικό υλικό, η 
παιδική πορνεία αλλά και η έκθεση πορνογραφίας καθορίζονται επακριβώς και εισάγουν ως 
εκ τούτου μία ενιαία δέσμη ελάχιστων κανόνων που εξασφαλίζει με τα κατάλληλα μέσα την 
προστασία των ανηλίκων σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, θεώρησα σκόπιμο να εισαχθεί ο 
ορισμός της ηλικίας σεξουαλικής συναίνεσης, πρωταρχικός παράγοντας στην έκδοση της 
καταδικαστικής απόφασης και στον υπολογισμό των επιβαρυντικών στοιχείων στην ποινή 
που επιβάλλεται σε τέτοιας μορφής εγκλήματα. Η οδηγία καθορίζει ελάχιστες ποινές για 22 
εγκληματικές πράξεις υπό την αίρεση της διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών να 
επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα και υψηλότερες ποινές.
Στις νέες μορφές εγκλήματος σεξουαλικής κακοποίησης περιλαμβάνονται και υπόκεινται σε 
ποινές και κυρώσεις και οι περιπτώσεις κακοποίησης που διαπράττονται στο εσωτερικό της 
οικογένειας, καθώς και όσες διαπράττονται από άτομα που ενεργούν από θέση εμπιστοσύνης, 
ισχύος ή επιρροής. Υψηλότερες ποινές θα επιβάλλονται σε όσους διαπράττουν σεξουαλικά 
εγκλήματα σε βάρος παιδιών με σωματική ή ψυχική αναπηρία ή εξάρτηση.

Οι ανήλικοι θα προστατεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις συναναστροφές με βλέψεις 
σεξουαλικής κακοποίησης (grooming). Έχω επίσης περιλάβει μία ειδική διάταξη που αφορά 
όσους επιδίδονται κατά συρροή σε συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης 
(serial grooming), τα άτομα δηλαδή που επιδιώκουν επαφές με πολλά παιδιά συγχρόνως για 
να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους για την αποπλάνηση ανηλίκων. Τα άτομα που έχουν 
καταδικαστεί για αδικήματα στα οποία ενέχεται σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων δεν 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τακτικές 
επαφές με παιδιά με το να μεταβαίνουν, για παράδειγμα σε άλλο κράτος μέλος. Οι εργοδότες 
που προσλαμβάνουν άτομα για εργασίες στις οποίες περιλαμβάνονται επαφές με παιδιά, 
δικαιούνται να λαμβάνουν από αρμόδιες αρχές πληροφορίες που τηρούνται στο ποινικό 
μητρώο όσον αφορά ενδεχόμενες καταδίκες για αδικήματα που απαριθμούνται στην οδηγία ή 
για άλλα πρόσθετα μέτρα που συνδέονται με αυτές. Όλα τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να συνεργάζονται για μία ταχεία ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών. Εάν προκύψουν 
σοβαρές υποψίες μετά την πρόσληψη, οι εργοδότες πρέπει να εξακολουθούν να έχουν το 
δικαίωμα στο στάδιο αυτό να λαμβάνουν τέτοιας φύσεως πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά την 
ευθύνη των νομικών προσώπων, επιθυμώ να περιλάβω στις διατάξεις την πρόσθετη κύρωση 
της άμεσης κατάσχεσης του πορνογραφικού υλικού και όλων των εσόδων που προέκυψαν 
από τη δραστηριότητα αυτή. Τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνουν και να ενισχύουν τη 
συνεργασία με τις εθνικές τράπεζες και τις μεγάλες εταιρείες πιστωτικών καρτών για να 
εξασφαλιστεί ότι θα είναι δυνατή η ιχνηλάτηση των πληρωμών για συναλλαγές που γίνονται 
μέσω διαδικτύου και σχετίζονται με την σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.
Τα κράτη μέλη έχουν συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις για την τιμωρία εγκληματικών 
πράξεων σε βάρος ανηλίκων οι οποίες διαπράττονται στο εξωτερικό από πολίτες της ΕΕ ή 
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από άτομα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάποιο από τα κράτη μέλη (σεξουαλικός 
τουρισμός). Έχω εξάλλου εισαγάγει μία αναφορά σχετικά με τις επιβαρυντικές περιστάσεις 
για την περίπτωση εγκλημάτων περιλαμβανομένων στην οδηγία τα οποία διαπράττονται στο 
πλαίσιο σεξουαλικού τουρισμού. Κάθε φορά που κάποιος τηλεφορτώνει και βλέπει εικόνες 
και υλικό παιδοπορνογραφίας, είναι σαν να επαναλαμβάνει το έγκλημα της σεξουαλικής 
κακοποίησης σε βάρος του παιδιού. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η άμεση αφαίρεση 
του υλικού που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις εκείνες που η ενέργεια αυτή δεν 
είναι εφικτή (όταν η καταστροφή στην πηγή μπορεί να είναι περίπλοκη επειδή, για 
παράδειγμα, οι πάροχοι είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός ΕΕ και δεν έχουν συμφωνία 
συνεργασίας με την ΕΕ) τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα φραγής των 
ιστοσελίδων. Η φραγή αυτών των ιστοσελίδων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία κάνοντας χρήση κάθε εργαλείου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής. Επιβάλλεται λοιπόν συντονισμένη συνεργασία ανάμεσα 
σε όλους τους παράγοντες του ‘δικτύου’: θεσμικά όργανα, αστυνομικά όργανα εξειδικευμένα 
στην τεχνολογία πληροφορικής και τις υπηρεσίες επικοινωνιών, παρόχους υπηρεσιών 
διαδικτύου, τράπεζες, προμηθευτές υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, ιδιώτες 
χρήστες και ενώσεις. Στον τομέα αυτό, είναι ζωτικής σημασία η δυνατότητα χρήσεως 
πρωτοπόρων τεχνολογιών και λογισμικών. Είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν όλα τα 
διαθέσιμα εργαλεία (το πιο πρόσφατο από τα οποία είναι το φωτογραφικό DNA), 
περιλαμβανομένων των εργασιών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Συνασπισμού κατά της 
διάδοσης εικόνων παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο και της διεθνούς συνεργασίας 
μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των τραπεζικών ιδρυμάτων (για παράδειγμα, για την 
ιχνηλάτηση πληρωμών).
Πρέπει να υπάρχει εγγύηση προστασίας, παροχής βοήθειας και υποστήριξης προς τα θύματα 
των εγκληματικών ενεργειών στη διάρκεια των ερευνών, των δικαστικών διαδικασιών και 
των μετέπειτα σταδίων και απαιτείται να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι γνώμες, οι ανάγκες 
και οι φόβοι των ανηλίκων. Πρέπει να υπάρχει ευκολία πρόσβασης στα ένδικα μέσα, χωρίς 
όμως αυτό να συνεπάγεται περαιτέρω οδύνη και ψυχικά τραύματα (φαινόμενο 
επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης) για τα ανήλικα θύματα ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 
τους στις δικαστικές διαδικασίες. Εξίσου σημαντικά είναι τα μέτρα για τη βοήθεια και 
υποστήριξη της οικογένειας του θύματος. Εάν όμως το έγκλημα διεπράχθη μέσα στο 
οικογενειακό περιβάλλον, το παιδί θα πρέπει να προστατευτεί και η απόφαση όσον αφορά 
τον τόπο διαμονής του πρέπει να ληφθεί με τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο αφού ληφθούν 
δεόντως υπόψη η γνώμη του ανηλίκου και το ύψιστο συμφέρον του παιδιού. Επιπλέον, όλα 
τα μέσα προστασίας και παροχής βοήθειας πρέπει να περιλαμβάνουν και μέτρα για την 
υποστήριξη εικαζόμενων θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Ζωτικής 
σημασίας είναι επίσης η ειδική κατάρτιση που πρέπει να λαμβάνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί 
του τομέα οι οποίοι θα περιβάλλουν με την φροντίδα τους τα παιδιά σε όλο το φάσμα των 
δικαστικών διαδικασιών και οι λοιποί εργαζόμενοι που έχουν κάποια μορφή επαφής με τα 
θύματα. Είναι επίσης απαραίτητο να προλαμβάνονται τα αδικήματα μέσω κατάλληλων 
προγραμμάτων παρέμβασης και θεραπείας. Ο πραγματικός ακρογωνιαίος λίθος αυτής της 
οδηγίας είναι ένα ευπρόσιτο νομικό σύστημα φιλικό προς το παιδί. Τα κράτη μέλη οφείλουν 
να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων 
προστασίας του παιδιού, περιλαμβανομένης της εγκαθίδρυσης πολυτομεακών δομών ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα θύματα θα λαμβάνουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τη βοήθεια 
που χρειάζονται, και τούτο θα επιτυγχάνεται είτε μέσω επαγγελματικής κατάρτισης του 
προσωπικού, είτε καταφεύγοντας στις ΜΚΟ που έχουν εμπειρία στον τομέα της συνδρομής 
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σε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο στην όλη διαδικασία διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην οποία απευθύνονται 
για τον σκοπό αυτό σχετικές εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.


