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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 
elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB kerethatározat hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0094),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
valamint 82. cikkének (2) bekezdésére és 83. cikkének (1) bekezdésére, amelynek alapján 
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0088/2010),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról kidolgozott véleményére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Kulturális és Oktatási Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére 
(A7–0000/2010),

1. jóváhagyja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyermekek szexuális zaklatása és 
szexuális kizsákmányolása – így a 
gyermekpornográfia – különösen súlyosan 
sérti az alapvető jogokat, kiváltképpen a 
gyermekeknek a jólétükhöz szükséges 
védelemre és gondoskodásra való jogát, 

(1) A gyermekek szexuális zaklatása és 
szexuális kizsákmányolása – így a 
gyermekpornográfia – különösen súlyosan 
sérti az alapvető jogokat, kiváltképpen a 
gyermekeknek a jólétükhöz szükséges 
védelemre és gondoskodásra való jogát, 
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amelyet a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény és az Európai Unió Alapjogi 
Chartája állapít meg.

amelyet a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény és annak fakultatív 
jegyzőkönyvei, a gyermekek szexuális 
kizsákmányolással és szexuális 
visszaéléssel szembeni védelméről szóló 
Európa tanácsi egyezmény és az Európai 
Unió Alapjogi Chartája (a Charta) 
állapítanak meg.

Or. hu

Indokolás

További belső jogi eszközöket kell még itt felsorolni, különös tekintettel a gyermekek szexuális 
kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló, 2007. évi Európa 
tanácsi egyezményre, amely a legkorszerűbb nemzetközi jogi eszköz ezen a területen.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Charta jogilag kötelező erejű 
rendelkezései – az Európai Unióról szóló 
szerződés 6. cikkével összhangban – új 
fejezetet nyitottak a gyermekek védelme 
terén, mivel a Charta 24. cikkének (2) 
bekezdése előírja a gyermekvédelem 
szempontjainak általános érvényesítését. 
Ezenkívül az Európai Tanács által 
elfogadott többéves stockholmi program 
(A stockholmi program – A polgárokat 
szolgáló és védő, nyitott és biztonságos 
Európa)1 egyértelműen hangsúlyozza a 
gyermekek szexuális zaklatása és 
szexuális kizsákmányolása, valamint a 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
fontosságát.
_________

HL L 115., 2010.5.4., 1. o.

Or. hu
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Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az Európai Unió Alapjogi Chartája teljes 
mértékben kötelező érvényűvé vált, és a Charta 24. cikke megköveteli a gyermekek legjobb 
érdekeinek figyelembevételét a hatóságok és a magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos 
valamennyi tevékenységében.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A büntetőeljárásokban meg kell 
erősíteni a kiskorú sértettek jogait, 
ideértve – a 2001/220/IB 
kerethatározatban rögzített jogok mellett –
például a kötelező és térítésmentes jogi 
tanácsadáshoz és képviselethez való jogot 
a gyermekek szexuális zaklatásával és 
szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos 
valamennyi ügyben.

Or. hu

Indokolás

A szexuális zaklatás és kizsákmányolás kiskorú sértettjei számára minden esetben kötelező és 
térítésmentes jogi tanácsadást és képviseletet kell biztosítani, mivel a gyermekeknek 
tanácsadásra és képviseletre van szükségük ahhoz, hogy teljes körűen megértsék jogaikat és 
élhessenek azokkal.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
gyermekek jogainak előmozdítását és 
védelmét a szexuális zaklatás és a 
szexuális kizsákmányolás valamennyi 
formájával szemben, a legmagasabb 
szintű védelem megvalósításával. Ezt az 
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irányelvet egy integrált cselekvés részének 
kell tekinteni, amelynek célja a megelőzés 
– különösen megfelelő iskolai oktatási 
programok révén –, többek között a rendes
oktatási rendszer, a tájékoztató 
kampányok, a kutatások, a hatóságok és 
nem kormányzati szervezetek, szolgáltatók 
és utazásszervezők közötti legjobb 
gyakorlatok cseréje és együttműködés 
keretében, amelynek tárgya a szexuális 
zaklatás, a szexuális kizsákmányolás és a 
gyermekpornográfia veszélye, valamint a 
sértettek jogai és az, hogy milyen lépéseket 
kell tenni ilyen visszaélések vagy 
feltételezett visszaélések esetén. Ezen
intézkedéseknek az összes érintett felet 
meg kell célozniuk, ideértve a 
gyermekeket, szülőket és az oktatásban 
dolgozókat is. A harmadik országokkal 
folytatott uniós tárgyalások szerves 
részeként ugyanezen célokat kell 
mérlegelni.

Or. hu

Indokolás

A büntetőjogi szempontokra, valamint a gyermekek visszaélésekkel szembeni védelmét célzó 
megelőző intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket az Európa Tanács 2007. évi lanzarotei 
egyezményével összhangban megvalósuló célok elérésére irányuló integrált megközelítés 
részének kell tekinteni, annak érdekében, hogy ösztönözzék a gyermekek védelmével és 
jogaival kapcsolatos tudatosságot azon személyek körében, akik rendszeres kapcsolatban 
vannak gyermekekkel az oktatás, az egészségügy, a szociális védelem, az igazságügyi és
bűnüldözési tevékenységek terén, vagy a sport-, kulturális és szabadidős tevékenységekhez 
kapcsolódó területeken.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
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térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a 
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást.

térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében a 
tagállamoknak arra kell ösztönözniük 
minden olyan személyt, aki – jóhiszeműen 
– azt gyanítja vagy tudomása van arról, 
hogy egy gyermek szexuális zaklatás vagy 
kizsákmányolás áldozata, hogy jelentse az 
ügyet az illetékes szolgálatoknak. Ami a 
gyermekek ellen elkövetett szexuális 
zaklatás és szexuális kizsákmányolás 
bejelentési rendszerét, valamint a 
rászoruló gyermekek megsegítését illeti, 
támogatni kell az uniós segélyvonalakat –
116 000 eltűnt gyermekek esetében, 
116 006 bűncselekmények áldozatai 
számára és 116 111 a gyermekek számára
–, amelyeket a 2009. november 30-i 
2009/884/EK határozattal2 módosított, a 
116-os nemzeti számsík harmonizált 
közérdekű szolgáltatások harmonizált 
számai részére történő fenntartásáról 
szóló, 2007. február 15-i 2007/116/EK 
bizottsági határozat1 vezetett be, és 
figyelembe kell venni a működésükkel 
kapcsolatos tapasztalatokat.
___________

1 HL L 49., 2007.2.17., 30. o.
2 HL L 317., 2009.12.3., 46. o.

Or. hu

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy fontos ösztönözni a gyermekek szexuális zaklatásához és szexuális 
kizsákmányolásához kapcsolódó esetek bejelentését. E tekintetben elemezni kell és figyelembe 
kell venni a meglévő uniós mechanizmusokat (közérdekű telefonszámok).
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A bűnügyi nyilvántartásokhoz és a 
gyermekek zaklatási ügyeihez kapcsolódó 
nemzetközi adatbázisokhoz való gyors és 
eredményes hozzáférés érdekében 
hatékony nyomozati eszközöket és teljes 
körű határon átnyúló együttműködést kell 
az ilyen bűncselekmények nyomozásáért 
és vádhatósági eljárásáért felelős 
személyek rendelkezésére bocsátani, mivel 
– amint azt az Emberi Jogok Európai 
Bírósága is megerősíti – a gyermekek 
állami védelemre jogosultak, amely a 
magánéletük lényeges szempontjaiba való 
beavatkozás ilyen súlyos eseteitől való 
hatékony elrettentés formájában valósul 
meg. Ilyen eszköz lehet például az 
internethasználók személyazonosságának 
feltárása, a fedett műveletek, a
kommunikáció lehallgatása és a fedett 
megfigyelés, ideértve az elektronikus 
megfigyelést, a bankszámlák vagy 
átutalások ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozásokat, az arányosság 
elvének figyelembevételével és a bírósági 
felülvizsgálattól függően.

Or. hu

Indokolás

A nyomozati eszközök alkalmazását külön preambulumbekezdésbe kell foglalni, jelezve azok
korlátait, az emberi jogi alapelvekkel – például az arányossággal és az igazságügyi 
felülvizsgálattal – összhangban. A bűncselekmények jellege miatt, és mert számos esetben nem 
valósult meg kommunikáció a tagállamok között a pedofil elkövetők azonosítása érdekében, 
támogatni kell egy, a nemzeti rendőrségeket szolgáló, határokon átnyúló hírszerzési rendszer 
létrehozását, amely biztosítja a teljes körű együttműködést a nyomozati rendszerek között a 
kockázatok megelőzése, az elkövetők azonosításának biztosítása, valamint a sértettek 
azonosítása és védelme érdekében.



PR\854659HU.doc 11/34 PE452.564v03-00

HU

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Módosítani kell a joghatósági 
szabályokat annak biztosítása érdekében, 
hogy a gyermekek szexuális zaklatása és 
kizsákmányolása esetén akkor is eljárás alá 
vonhatók legyenek az Európai Unióból 
származó elkövetők, ha a 
bűncselekményeket az Európai Unión 
kívül, különösen az úgynevezett 
szexturizmus során követik el.

(9) Módosítani kell a joghatósági 
szabályokat annak biztosítása érdekében, 
hogy a gyermekek szexuális zaklatása és 
kizsákmányolása esetén akkor is eljárás alá 
vonhatók legyenek az Európai Unióból 
származó elkövetők, ha a 
bűncselekményeket az Európai Unión 
kívül, különösen az úgynevezett 
gyermekszex-turizmus során követik el. A 
külföldi utazás keretében gyermekek 
sérelmére elkövetett bűncselekmények 
esetében a külföldre utazást súlyosbító 
körülménynek kell tekintetni.

Or. hu

Indokolás

A gyermekszex-turizmus riasztó mértékben növekszik és gyermekek milliói számára borzasztó 
következményekkel jár világszerte. Már a preambulumbekezdésben hangsúlyozni kell, hogy az 
említett gyakorlat hatásosabb megelőzése érdekében létfontosságú az elrettentés fokozása 
azáltal, hogy magasabb büntetéseket szabnak ki ilyen bűncselekményekért, ha azokat utazás 
keretében, külföldön követik el.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Figyelembe véve a szükségleteiket,
gyermekvédelmi intézkedéseket kell 
elfogadni a gyermekek elsődleges 
érdekében. A kiskorú sértetteknek könnyen 
hozzá kell jutniuk a jogi 
segítségnyújtáshoz, beleértve a 
térítésmenetes jogi tanácsadást és jogi 
képviseletet, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését, amennyiben 
a zaklatásra a családon belül kerül sor. 

(10) Gyermekvédelmi intézkedéseket és a 
kiskorú sértettekkel foglalkozó
igazságügyi rendszer átalakítását célzó 
intézkedéseket kell elfogadni a gyermekek 
elsődleges érdekében, figyelembe véve a 
szükségleteiket és az ahhoz való jogukat, 
hogy védelemben részesüljenek az 
ismétlődő viktimizáció kockázatával 
szemben – különösen magánéletük 
megsértése által –, továbbá megfelelő 
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Emellett a kiskorú sértetteknek védelmet 
kell kapniuk – például a tagállami 
bevándorlási vagy üzletszerű kéjelgésre 
vonatkozó jogszabályok alapján kiszabható 
– szankcióktól, amennyiben az illetékes 
hatóságok figyelmét felhívják az ügyükre. 
Továbbá a büntetőeljárásban való részvétel 
– a kihallgatás vagy az elkövetővel történő 
szembesítés – nem okozhat további traumát 
a kiskorú sértetteknek. 

súllyal kell kezelni véleményüket és 
nézeteiket, amint azt például az áldozattá 
váló gyermekekkel és bűncselekmények 
szemtanúival kapcsolatos ügyekre 
vonatkozó ENSZ igazságügyi 
iránymutatásokban és az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága által a gyermekbarát 
igazságszolgáltatásról közzétett 
iránymutatásokban előirányozták. A 
kiskorú sértetteknek könnyen hozzá kell 
jutniuk a jogi segítségnyújtáshoz, beleértve 
a térítésmenetes jogi tanácsadást és jogi 
képviseletet, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését, amennyiben 
a zaklatásra a családon belül kerül sor. E 
tekintetben teljes körűen tájékoztatni kell 
őket jogaikról, a rendelkezésükre álló 
szolgáltatásokról, az eljárások állásáról és 
eredményéről, továbbá jogi tanácsadást és 
képviseletet kell biztosítani számukra, 
hogy kártérítési igénnyel élhessenek. 
Emellett a kiskorú sértetteknek védelmet 
kell kapniuk – például a tagállami 
bevándorlási vagy üzletszerű kéjelgésre 
vonatkozó jogszabályok alapján kiszabható 
– szankcióktól, amennyiben az illetékes 
hatóságok figyelmét felhívják az ügyükre. 
Továbbá a büntetőeljárásban való részvétel 
– a kihallgatás vagy az elkövetővel történő 
szembesítés – nem okozhat további traumát 
a kiskorú sértetteknek.

Or. hu

Indokolás

El kell kerülni a másodlagos viktimizációt. Ezenkívül hangsúlyozni kell, hogy a gyermekekkel 
és különösen a kiskorú sértettekkel foglalkozó igazságszolgáltatást hozzá kell igazítani a 
szükségleteikhez, a gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló, az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága által a közelmúltban elfogadott iránymutatásokkal összhangban, amit az Európai 
Bizottság és az EU Alapjogi Ügynöksége is üdvözölt. 



PR\854659HU.doc 13/34 PE452.564v03-00

HU

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A szexuális zaklatás és szexuális 
kizsákmányolás kiskorú sértettjeinek rövid 
és hosszú távú segítségnyújtásban kell 
részesülniük. A gyermekek által a 
szexuális zaklatás és szexuális 
kizsákmányolás miatt elszenvedett 
bárminemű sérelem fontos, és azzal
foglalkozni kell. A szexuális zaklatás és 
szexuális kizsákmányolás által okozott 
sérelem természetére tekintettel az ilyen 
segítségnyújtásnak mindaddig 
folytatódnia kell, amíg az szükséges a 
gyermek teljes testi és lelki felépüléséhez, 
és az adott esetben akár a felnőttkorig is 
eltarthat.

Or. hu

Indokolás

Hangsúlyozni kell a szexuális zaklatás és a szexuális kizsákmányolás kiskorú sértettjeinek 
nyújtott hosszú távú segítségnyújtás szükségességét.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A tagállamoknak – nemzeti 
jogukkal összhangban – megelőző védelmi 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
érdekében, hogy a büntetőeljárás 
megindítását követően – már az 
ítélethozatalt megelőzően is – elkerüljék a 
kiskorú sértettek és az elkövetők között
létrejött kapcsolatot. A kiskorú sértettek és 
családjaik számára határon átnyúló 
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védelmet kell biztosítani az elkövetőkkel 
szemben az európai védelmi határozat 
keretében.

Or. hu

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a gyermekeknek és családjaiknak már a bűncselekmény 
bejelentésekor – még az ítélethozatal előtt – védelmet kell biztosítani.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy 
megnehezítik ilyen képek feltöltését a 
nyilvánosan hozzáférhető világhálóra.
Ezért intézkedésre van szükség a 
tartalomnak a forrásnál való eltávolítása, 
valamint a gyermekek szexuális zaklatását 
ábrázoló képek terjesztésében vagy 
letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése érdekében. Helyénvaló az EU-nak 
az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott megerősített együttműködés 
révén elősegítse, hogy a harmadik 
országok hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakat. Mindazonáltal, az 
ilyen erőfeszítések ellenére nehéznek 
bizonyul a gyermekpornográf tartalom 
forrásnál történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 

(13) A gyermekekkel való szexuális 
visszaélésről készült anyagokból álló 
gyermekpornográfia olyan különleges 
típusú tartalom, amely nem tekinthető 
véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében gondoskodni kell arról, hogy az 
ilyen képeket teljes körűen eltávolítsák az 
internetes forrásukról. A tagállamok 
ezenkívül alkalmazhatják azokat az 
általuk legmegfelelőbbnek ítélt
eszközöket, amelyekkel azonnal 
beavatkozhatnak a képek további 
megtekintéseinek és letöltéseinek 
megakadályozása érdekében, hogy az 
áldozat ne szenvedjen további sérelmeket. 
Mindenesetre haladéktalanul eljárásokat 
kell indítaniuk annak érdekében, hogy a 
képeket maradéktalanul eltávolítsák a 
forrásról és azonosítsák az elkövetőket.
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatékonyan eltávolítsák a területükön 
található, gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Mindazonáltal, az ilyen 
erőfeszítések ellenére nehéznek bizonyul a 
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érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
segítik az igazságügyi és rendőri 
hatóságokat abban, hogy hozzáférjenek a 
legkorszerűbb nyomozati technikákhoz, 
amilyen például a képek forráskódjainak 
meghatározása, és előnyben részesítsék a 
legjobb gyakorlatok cseréjét. Az 
internetszolgáltatókat ösztönözni kell arra, 
hogy önkéntességi alapon dolgozzanak ki 
magatartási kódexeket és iránymutatásokat 
a gyermekpornográfiát tartalmazó
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

Or. hu
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Indokolás

Még ha a képek internetről történő teljes eltávolítása lesz is a fő cél, a gyermekek érdekeit 
szolgálja, ha a képeket a lehető legrövidebb időn belül elérhetetlenné teszik. Ennélfogva a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a képek internetről történő eltávolításának 
megkísérlése mellett elérhetetlenné is tegyék a képeket, amennyiben ez a gyermek érdekeit 
szolgálja. A legújabb informatikai fejlesztések az úgynevezett képi DNS technológia
segítségével lehetővé teszik ugyanazon képek egy kis részének az interneten történő nyomon 
követését, és fontos lenne, hogy ezek a technológiák valamennyi uniós tagállam hatóságai 
rendelkezésére álljanak, és hogy a tagállami hatóságok ezeket egymás között kicseréljék.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A jelen irányelv végrehajtása során 
feldolgozott esetleges személyes adatokat a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
kerethatározatnak1, valamint az összes 
tagállam által ratifikált, az Európa 
Tanácsnak a személyes adatok gépi 
feldolgozása során az egyének védelméről 
szóló, 1981. január 28-i egyezményében 
rögzített elveknek megfelelően kell védeni.
_________________

1 HL L 350., 2008.12.30., 60. o.

Or. hu

Indokolás

A személyes adatok ezen irányelv keretében történő mindennemű feldolgozásának teljes 
mértékben összhangban kell állnia az EU és az Európa Tanács adatvédelmi előírásaival.
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Ennek az irányelvnek teljes 
mértékben ki kell egészítenie az 
emberkereskedelem megelőzéséről, az 
ellene folyó küzdelemről és az áldozatok 
védelméről szóló, a 2002/629/IB 
kerethatározatot hatályon kívül helyező 
2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet, mivel az emberkereskedelem 
egyes áldozatai egyben szexuális zaklatás 
és szexuális kizsákmányolás kiskorú 
sértettjei is.

Or. hu

Indokolás

Ki kell emelni, hogy a jelen irányelv és az emberkereskedelemről szóló irányelv ugyanazon, 
bűncselekményekkel szembeni küzdelem részét képezi, különösen mivel az emberkereskedelem 
a gyermekek szexuális zaklatásának és szexuális kizsákmányolásának része lehet.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja a bűncselekményi 
tényállások és a büntetési tételek 
meghatározására vonatkozó szabályozási 
minimumok megállapítása a gyermekek 
szexuális kizsákmányolása terén. A 
jogszabály további célja, hogy közös 
rendelkezéseket vezessen be a 
bűncselekmények megelőzése és azok 
áldozatainak védelme érdekében.

Ezen irányelv célja a gyermekek szexuális 
zaklatásának és szexuális 
kizsákmányolásának megakadályozása, 
továbbá a bűncselekményi tényállások és a 
büntetési tételek meghatározására 
vonatkozó szabályozási minimumok 
megállapítása a gyermekek szexuális 
kizsákmányolása terén. A jogszabály 
további célja, hogy közös rendelkezéseket 
vezessen be a bűncselekmények 
megelőzése és azok áldozatainak védelme 
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érdekében.

Or. hu

Indokolás

Ki kell emelni a gyermek védelmének szükségességét.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) „beleegyezési korhatár”: a nemzeti 
jogban megállapított életkor, amelynek 
betöltése után az egyén szexuális 
kapcsolatot létesíthet;

Or. hu

Indokolás

Az Európa Tanács lanzarotei egyezményében kérteknek megfelelően, valamint a 3–7. cikkben 
meghatározott bűncselekményekre vonatkozó rendelkezések tartalmának pontos 
meghatározása érdekében tisztázni kell a beleegyezési korhatár fogalmát. 

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) „gyermekpornográfia”: b) „gyermekpornográfia” vagy 
„gyermekekkel való szexuális visszaélésről 
készült anyagok”: 

Or. hu
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Indokolás

A „gyermekekkel való szexuális visszaélésről készült anyagok” formájában egy új és 
pontosabb fogalommeghatározást kell beiktatni, és ösztönözni kell az ilyen, megfelelőbb 
terminológia használatát. 

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két
évig terjedjen.

2. Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
három évig terjedjen.

Or. hu

Indokolás

A gyermekek szexuális zaklatásának kizsákmányolását magasabb büntetési tételekkel kell 
szankcionálni.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
gyermek egyéb kizsákmányolása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig terjedjen.

3. A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
gyermek egyéb kizsákmányolása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább három évig terjedjen.

Or. hu

Indokolás

A gyermekek szexuális zaklatásának kizsákmányolását magasabb büntetési tételekkel kell 
szankcionálni.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való szándékos 
részvétel miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két
évig terjedjen.

4. Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való szándékos 
részvétel miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
három évig terjedjen.

Or. hu

Indokolás

A gyermekek szexuális zaklatásának kizsákmányolását magasabb büntetési tételekkel kell 
szankcionálni.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Gyermek prostitúcióra való rábírása 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább öt évig terjedjen.

6. Gyermek prostitúcióra való rábírása 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább hat évig terjedjen.

Or. hu

Indokolás

A gyermekek szexuális zaklatásának kizsákmányolását magasabb büntetési tételekkel kell 
szankcionálni.
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 
kizsákmányolása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt
évig terjedjen.

7. A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 
kizsákmányolása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább hat
évig terjedjen.

Or. hu

Indokolás

A gyermekek szexuális zaklatásának kizsákmányolását magasabb büntetési tételekkel kell 
szankcionálni.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

8. Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább hat évig terjedjen.

Or. hu

Indokolás

A gyermekek szexuális zaklatásának kizsákmányolását magasabb büntetési tételekkel kell 
szankcionálni.
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
alábbi szándékos magatartások 
büntetendők legyenek:

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
alábbi szándékos magatartások 
büntetendők legyenek:

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti belegyezési korhatárt el nem ért 
gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és a
5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

A nagykorú személy által a 3. cikk (3) 
bekezdésében és az 5. cikk (6) 
bekezdésében említett bűncselekmények 
valamelyikének céljából egy gyermekkel
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig terjedjen. 

1a. Ha bizonyított, hogy az elkövető 
szándékosan használt technológiai 
eszközöket ahhoz, hogy nagyszámú 
gyermeket célozzon meg a bűncselekmény 
elkövetési esélyeinek növelése érdekében, 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy –
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
elítélték-e már ugyanazon 
bűncselekményért – ezt a módszert 
súlyosbító körülményként vegyék 
figyelembe, és arra magasabb büntetési 
téltelt szabjanak ki, mint az 
alapbűncselekmény – azaz gyermekek 
szexualitásra való felhívása – esetében.

Or. hu

Indokolás

Az ilyen „kapcsolatfelvétel révén elkövetett bűncselekmények” esetében magasabb büntetési 
tételeket kell alkalmazni, ha azokat módszeresen, több gyermek megcélzásával követik el 
annak érdekében, hogy növeljék a sikeres elkövetés esélyeit.
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (2) bekezdésnek gyermek 
jelenlétében folytatott szexuális 
tevékenységgel kapcsolatos rendelkezései, 
valamint a 3. cikk (3) bekezdésének, a 
4. cikk (2) és (4) bekezdésének 
rendelkezései és az 5. cikk rendelkezései 
nem vonatkoznak a gyermek, valamint 
életkor, pszichológiai és fizikai fejlettség 
és érettség tekintetében hozzá közel álló 
személy részvételével folytatott, 
beleegyezésen alapuló szexuális 
tevékenységre, amennyiben annak során 
zaklatás nem valósul meg.

A 3. cikk (2) bekezdésnek gyermek 
jelenlétében folytatott szexuális 
tevékenységgel kapcsolatos rendelkezései, 
valamint a 3. cikk (3) bekezdésének, a 
4. cikk (2) és (4) bekezdésének 
rendelkezései és az 5. cikk rendelkezései 
nem vonatkoznak a gyermek, valamint 
életkor, pszichológiai és fizikai fejlettség 
és érettség tekintetében hozzá közel álló 
személy részvételével folytatott, 
beleegyezésen alapuló szexuális 
tevékenységre, amennyiben annak során 
zaklatás nem valósul meg és az 
összhangban áll a beleegyezési korhatárra 
vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel.

Or. hu

Indokolás

A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása érdekében, és mivel ez a kérdés továbbra is a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, amelyek hagyományaikkal összhangban különböző 
megközelítéseket alkalmaznak, hivatkozást kell tenni a nemzeti jogra.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy amennyiben az 5. cikk szerinti 
gyermekpornográfiával kapcsolatos 
bűncselekmények elkövetője gyermek, az 
ilyen esetekben megfelelő alternatív 
intézkedéseket kell alkalmazni a nemzeti 
jogban meghatározott sajátos átnevelési 
szükségletekhez igazodva, kellőképpen 
figyelembe véve az elkövető életkorát, a
kriminalizáció elkerülésének 
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szükségességét, valamint a gyermek 
társadalomba való visszailleszkedésének 
célját.

Or. hu

Indokolás

Az IKT technológiák alkalmazásához kapcsolódó bűncselekmények tekintetében, amelyek 
előfordulása egyre gyakoribb az iskoláskorú gyermekek körében és amelyek gyakran a 
gyermekek közötti bántalmazás részét képezik, rendkívül fontos e magatartások büntetése a 
megfelelő intézkedésekkel, még abban az esetben is, ha az elkövető gyermek.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a bűncselekményt egy szervezett 
tevékenység keretében követték el, 
elsősorban gazdasági haszonszerzés 
céljából;

Or. hu

Indokolás

Fontos, hogy megállítsuk a szexuális zaklatást elszenvedő gyermekek gazdasági 
kizsákmányolását. 

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) a bűncselekményt külföldi utazás 
keretében követték el, amely esetben az 
utazás megszervezése és lebonyolítása 
elsősorban a 3–6. cikkben említett 
bűncselekmények elkövetésének céljával 
történt;
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Or. hu

Indokolás

A gyermekszex-turizmus riasztó mértékben növekszik és gyermekek milliói számára borzasztó 
következményekkel jár világszerte. Már a preambulumbekezdésben hangsúlyozni kell, hogy az 
említett gyakorlat hatásosabb megelőzése érdekében létfontosságú az elrettentés fokozása 
azáltal, hogy magasabb büntetéseket szabnak ki ilyen bűncselekményekért, ha azokat utazás 
keretében, külföldön követik el.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az a 
természetes személy, akit a 3–7. cikkben 
említett bűncselekmények valamelyikéért 
elítéltek, átmenetileg vagy tartósan 
eltiltható legyen a gyermekekkel való 
rendszeres kapcsolattartással járó 
tevékenység gyakorlásától. 

1. A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az a 
természetes személy, akit a 3–7. cikkben 
említett bűncselekmények valamelyikéért 
elítéltek, átmenetileg vagy tartósan 
eltiltható legyen a gyermekekkel való 
rendszeres kapcsolattartással járó szakmai 
tevékenység gyakorlásától. Az ebben a 
bekezdésben említett intézkedéseket be 
kell jegyezni az ítélethozatal szerinti 
tagállam bűnügyi nyilvántartásába.

Or. hu

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a rendelkezés a gyermekekkel való rendszeres kapcsolatot 
magában foglaló szakmai tevékenységekre vonatkozik.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a
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(1) bekezdésben említett intézkedést 
bejegyezzék az ítélethozatal szerinti 
tagállam bűnügyi nyilvántartásába. 

gyermekekkel való kapcsolattartással járó 
szakmai tevékenységre való toborzáskor a 
munkáltatóknak jogában álljon 
információkat beszerezni az illetékes 
hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy az 
érintett személyeket elítélték-e a 3–7. 
cikkben említett bűncselekményekért, 
vagy érvényben van-e valamilyen 
kiegészítő intézkedés ezen ítéletekkel 
kapcsolatban, amelyek meggátolják, hogy 
gyermekekkel való kapcsolattartással járó 
tevékenységeket folytassanak. 
Amennyiben a munkavégzés során 
komoly gyanú merül fel, a munkáltatók –
a nemzeti joggal összhangban – a 
munkaerő-felvételi eljárást követően is 
kérhetik ilyen információk kiadását. A 
tagállami hatóságok – minden megfelelő 
eszközzel és a nemzeti joggal összhangban 
– biztosítják, hogy ilyen információkhoz 
más tagállamok bűnügyi 
nyilvántartásaiból is hozzá lehessen férni.

Or. hu

Indokolás

Fontos, hogy a munkáltató teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen az ítéleteket tartalmazó 
bűnügyi nyilvántartásokhoz, és tájékoztatást kapjon az eltiltási intézkedésekről saját 
tagállamában és más uniós tagállamokban egyaránt. Ezenkívül, ha a munkáltató a munkaerő-
felvételi eljárás lezárultát követően szerez tudomást arról, hogy a gyermekekkel folytatott 
munka céljából általa alkalmazott munkavállalót egy másik tagállamban pedofília vádjával 
elítélték, jogot kell biztosítani számára ahhoz, hogy erről a munkaerő-felvételi eljárást 
követően is tájékoztatást kérjen. 

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
2009/315/IB kerethatározat 7. cikkének (2) 
bekezdésétől, valamint 9. cikkének (2) 

3. A bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
2009/315/IB kerethatározat 7. cikkének (2) 
bekezdésétől, valamint 9. cikkének (2) 
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bekezdésétől eltérve, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy – az adott személy 
gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenység 
gyakorlásától való, átmeneti vagy tartós 
eltiltására irányuló intézkedés hatékony 
végrehajtása céljából, különösen 
amennyiben a megkereső tagállam egyes 
tevékenységek gyakorlását attól a 
feltételtől teszi függővé, hogy a jelölteket 
nem ítélték el az ezen irányelv 3–
7. cikkében említett bűncselekmények 
miatt – továbbítsák az irányelv 3–
7. cikkében említett bűncselekmények 
bármelyike miatti elítélésből származó 
eltiltással kapcsolatos információkat, 
amennyiben azt az érintett személy 
állampolgársága szerinti tagállam 
központi hatósága a kerethatározat 
6. cikke alapján kéri, és amennyiben a
szóban forgó eltiltásra vonatkozóan a 
kerethatározat 7. cikkének (2) és (4) 
bekezdése alapján megadott információk 
valamennyi esetben az említett célra 
használhatók fel.

bekezdésétől eltérve, a tagállamok 
biztosítják a teljes körű együttműködést és 
minden információ rendelkezésre állását, 
amikor más tagállamok illetékes 
hatóságai által a 10. cikk (2) bekezdésével 
összhangban benyújtott kérelmekre 
válaszolnak. A szóban forgó eltiltásra 
vonatkozóan a kerethatározat 7. cikkének 
(2) és (4) bekezdése alapján megadott 
személyes információk minden esetben az 
említett célra használhatók fel.

Or. hu

Indokolás

Kérésre biztosítani kell a teljes körű együttműködést és az információcserét a tagállamok 
között.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) a bűncselekményekből származó 
jövedelem elkobzása.

Or. hu
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Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a bűncselekmény elkövetéséből származó jövedelem ne maradjon a 
bűnszervezet vagy a bűncselekményeket elkövető személy tulajdonában.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
hozzájáruljanak a gyermekek szexuális 
kizsákmányolását ábrázoló képek 
nemzetközi adatbázisának létrehozásához. 

Or. hu

Indokolás

Annak érdekében, hogy sürgősen értesítsék a rendőrséget a gyermekek szexuális 
kizsákmányolásának eseteiről és lehetővé váljon az áldozatok azonosítása, gyors riasztást kell 
biztosítani a gyermekpornográf anyagokat tartalmazó oldalakról.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a bűncselekményt a tagállam területén 
székhellyel rendelkező jogi személy javára 
követték el.

d) a bűncselekményt a tagállam területén 
letelepedett vagy székhellyel rendelkező 
jogi személy javára követték el.

Or. hu

Indokolás

Előfordul, hogy a székhely és a letelepedési hely nem azonos. Mindkét esetben biztosítani kell 
a joghatóságot.
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a családban elkövetett szexuális 
zaklatás és szexuális kizsákmányolás 
esetén megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
kiskorú sértett, illetve azon családtagjai 
számára, akik nem vettek részt a 
bűncselekményben, védelmet és segítséget 
nyújtsanak.

Or. hu

Indokolás

E rendelkezés célja annak hangsúlyozása, hogy fontos a lelki egyensúly megőrzése és a 
szexuális zaklatás áldozatává vált gyermek azon jogának biztosítása, hogy kapcsolatot tartson 
fenn családtagjaival. 

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok biztosítják a kiskorú 
sértettek magánéletének és képmásának 
tiszteletben tartását, és megakadályozzák a 
sértettekhez kapcsolódó minden olyan 
információ nyilvános terjesztését, amely 
lehetővé teszi azonosításukat.

Or. hu

Indokolás

A kiskorú sértetteket meg kell védeni attól, hogy bármilyen módon sérüljön a magánszférájuk.
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Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a kiskorú sértett kihallgatására –
lehetőség szerint – az elkövető jelenléte 
nélkül kerüljön sor;

Or. hu

Indokolás
E rendelkezés hozzáadásának célja annak biztosítása, hogy a gyermek úgy beszélhessen, hogy 
ne kelljen tartania az elkövetővel való újbóli találkozástól.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21 cikk 21 cikk
A gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakhoz való hozzáférés letiltása

A gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalak eltávolítása és az ilyen
weboldalakhoz való hozzáférés letiltása

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást 
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, valamint 
a tartalomszolgáltatókat – amennyiben 
lehetséges – tájékoztassák a jogorvoslat 
lehetőségétől.

A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő weboldalak 
forrásnál történő eltávolítását. Ezenkívül, 
a gyermek elsődleges érdekének védelme 
céljából a tagállamok eljárásokat 
hozhatnak létre annak érdekében, hogy –
a nemzeti jogukkal összhangban – a 
területükön megakadályozzák az internet-
felhasználók gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő oldalakhoz való 
hozzáférését. A letiltást megfelelő 
biztosítékok mellett kell elrendelni, 
elsősorban annak biztosítása céljából, hogy 
az a szükséges mértékre korlátozódjék, a 
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felhasználókat tájékoztassák a letiltás 
indokáról, valamint a 
tartalomszolgáltatókat – amennyiben 
lehetséges – tájékoztassák a jogorvoslat 
lehetőségétől.

2. A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes 
oldalak eltávolítását.

Or. hu

Indokolás
A képek teljes körű eltávolítását kell kiemelt célnak tekinteni. A gyermek érdekét szem előtt 
tartva a tagállamok akár a hozzáférés azonnali letiltását is elrendelhetik, ha úgy vélik, hogy 
az a gyermek elsődleges érdekét szolgálja.
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INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

A gyermekek szexuális zaklatása olyan szörnyű bűncselekmény, amely a gyermekek és fiatal 
felnőttek fizikai és mentális egészségét károsítja és meghatározó egy életen át. A gyermekek 
szexuális kizsákmányolása azt jelenti, hogy valaki hasznot húz egy szexuális tárggyá 
degradált, szenvedést átélő gyermekből vagy fiatal felnőttből. A tanulmányok kimutatták, 
hogy Európában  a gyermekek mintegy 10−20%-a van kitéve gyermekkorában szexuális 
támadás kockázatának. A gyermekpornográfiát tartalmazó weboldalak száma folyamatosan 
nő és naponta 200 új kép jelenik meg az Interneten. Ezek azonban csak becslések. Az ábrázolt 
sértettek egyre fiatalabbak és a téma egyre konkrétabb és erőszakosabb. A nemi erkölcs elleni 
bűncselekményekért elítélt elkövetők mintegy 20%-a hajlamos újra elkövetni ugyanazt a 
bűncselekményt elítélésüket követően. Sok ilyen jelenség éppen ott fordul elő, ahol a 
gyermek biztonságban kellene éreznie magát. Az internetes gyermekpornográfia egyre inkább 
teret nyerő jelenség, tényleges és valódi bűnügyi fenyegetés, ahol perverz ösztönök és 
gazdasági érdekek fonódnak össze és egyre terjed az ún. saját készítés. E jelenség kiaknázza a 
maga az internet által nyújtott összes technológiai lehetőséget. Egyrészt olyan weboldalak 
léteznek, ahol olyan „árucikkeket” reklámoznak, mint pl. gyermekek szexuális zaklatásáról 
szóló képeket tartalmazó VHS-kazetták, DVD-k és CD-k; másrészt vannak olyan közösségi 
hálózatépítő oldalak, csevegő szolgáltatások, hírcsoportok, levelezőlisták, amelyeket egyrészt 
pedofil közösségek létrehozására, másrészt a kerítésre vonatkozó hírek közzétételére és a 
gyermekpornográf anyagok terjesztésére használnak. Végül, a peer to peer és az FTP (File 
Transfer Protocol) szolgáltatások lehetővé teszik a filmfelvételekhez és képösszeállításokhoz 
hasonló óriási méretű fájlok küldését. Ehhez adódik hozzá a képek és videók átvitelére 
alkalmas, új generációs mobiltelefonokkal igénybe vehető MMS (multimédiás üzenetküldő 
szolgáltatás) terjedése. E hordozható, új technológiákkal a gyermekeket akkor is elérhetik, 
amikor nem állnak a családjuk felügyelete alatt. A weboldalakon keresztül elérhetőek a 
gyermekpornográf természetű fotók és videók, a szerverek pedig a világhálón teljesen 
szétszórtan vannak jelen, ahonnan az előre fizető felhasználók anyagokat tölthetnek le saját 
számítógépükre. Mivel vannak olyan szoftverek, amelyekkel a pedofil weboldalak egyik 
pillanatról a másikra áthelyezhetőek egy másik gazdaszerverre, az oldalak üzemeltetői az 
esetek többségében anonimitásban maradnak és elkaphatatlanok. A fenyegetés e gyors 
térnyerése a nyomozási technológia és a nemzeti és európai jogszabályok ugyanilyen gyors 
fejlődését követeli meg.

2. AZ ELŐADÓ ÁLLÁSPONTJA
Az irányelvre irányuló javaslat célja egy olyan európai uniós referenciakeret létrehozása, 
amelynek célja, hogy megelőzze és üldözze a gyermekek szexuális zaklatásának, szexuális 
kizsákmányolásának és a gyermekpornográf bűncselekményeknek minden formáját. A szöveg 
továbbá közös rendelkezéseket vezet be a bűncselekmények megelőzése és a sértettek 
védelme érdekében. Az irányelvre irányuló javaslat a gyermekek szexuális kizsákmányolása 
és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2009. február 3-i európai parlamenti 
ajánlás rendelkezéseinek nagy részét átveszi. E javaslat az Európa Tanács gyermekek 
szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló 
egyezményének számos rendelkezését is tartalmazza. A jelenlegi helyzetben az egyezmény − 
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noha az európai államok többsége még nem írta azt alá − nélkülözhetetlen nemzetközi eszköz 
a gyermekek szexuális zaklatástól való védelme biztosításának javításához. Európai szinten új 
típusú bűncselekmények jelennek meg, különösen a technológiai és informatikai eszközök 
fejlődéséből adódó, új fajta fenyegetések kapcsán. Világosan meghatározzák az olyan 
fogalmakat, mint a gyermekpornográfia, a gyermekpornográf anyagok, a gyermekprostitúció 
és a pornográf anyagok bemutatása. Így minden tagállamban egységes lesz a gyermekek 
védelmét a megfelelő eszközökkel szolgáló minimális keret. Szükségesnek tartottam továbbá 
a beleegyezési korhatár meghatározásának feltüntetését, amely az egyik fő tényező a 
bűncselekmény értékelésénél, de még nagyobb fontosságú a büntetés kiszabásakor vagy 
súlyosbításakor. Az irányelv tehát minimumszankciókat állapít meg 22 fajta bűncselekmény 
esetében, nem érintve a tagállamoknak az ennél szigorúbb intézkedések vagy büntetések 
elfogadására irányuló jogkörét.

A szexuális zaklatás mint bűncselekmény újonnan bekerülő és büntetendő típusai között 
szerepel a családon belüli, olyan személy általi szexuális zaklatás, aki bizalmi, hatalmi vagy 
befolyási helyzetével él vissza. Szigorúbb büntetést fognak kiróni a szellemi vagy testi 
fogyatékossággal élő, vagy eltartotti helyzetben lévő gyermekekkel kapcsolatos 
bűncselekmények elkövetőire.
A gyermekek európai uniós szinten védettek lesznek a szexualitásra való felhívástól, az ún. 
groomingtól. Egy különös rendelkezést is beillesztettem, amely azokra a személyekre 
vonatkozik, akik sorozatos groomingot folytatnak, azaz egyszerre több gyermekkel veszik fel 
a kapcsolatot, hogy megtöbbszörözzék a szexualitásra való felhívás lehetőségét. Azokat, 
akiket gyermek elleni bűncselekmény miatt ítéltek el, nem kaphatnak lehetőséget arra, hogy 
olyan tevékenységet folytassanak, amelynek során rendszeres kapcsolatban állnak 
gyermekekkel, még akkor sem, ha például más tagállamba költöznek. A munkáltatóknak − 
abban az esetben, ha olyan állásra vesznek fel valakit, amelynek során az illető rendszeres 
kapcsolatban van gyermekekkel − joguk lesz tájékozódni a hatáskörrel rendelkező hatóságnál, 
hogy az irányelvben említett bűncselekmények miatt, vagy az azokkal összefüggő bármilyen 
intézkedés kapcsán elítélték-e az adott személyt, oly módon, hogy betekinthetnek a bűnügyi 
nyilvántartásba. Minden tagállamnak és a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak együtt kell 
működniük ezen információcsere gyorsítása érdekében. Ha a munkakapcsolat során alapos 
gyanú merülne fel, a munkáltató jogában kell állnia annak, hogy ezen információkhoz még a 
felvételt követően is hozzáférjen. Ami a jogi személyek felelősségét illeti, további 
szankcióként kívántam beilleszteni a pornográf anyagoknak és az ebből származó bevételnek 
az azonnali elkobzását. A tagállamoknak meg kell könnyíteniük és erősíteniük kell az 
együttműködést a nemzeti bankokkal és a főbb hitelkártya társaságokkal, hogy biztosított 
legyen az interneten történő, a gyermekek szexuális kizsákmányolásához kapcsolódó 
kifizetések nyomon követhetősége.
A tagállamoknak pontos jogi kötelezettségeik lesznek az olyan gyermekek elleni 
bűncselekmények − azaz az ún. szexturizmus − szankcionálására, amelyeket külföldön 
követnek el európai uniós polgárok vagy az adott tagállamban szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkezők. Erre vonatkozó hivatkozást fűztem továbbá a súlyosbító körülményekkel
kapcsolatban, amennyiben az irányelvben szereplő bűncselekményeket szexturizmus 
keretében követik el. Ha valaki gyermekpornográf képeket tölt le vagy nézeget, az olyan, 
mintha újra és újra elkövetné a gyermekek szexuális zaklatását. Az irányelv célja az online 
anyag azonnali eltávolítása. Amennyiben ez nem lehetséges azonnal (például amikor a 
forrásnál történő eltávolítás bonyolultabb, pl. amikor az Internet-szolgáltató harmadik 
országban található és nincsen erre vonatkozóan az EU-val együttműködési megállapodás) 
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engedélyezni kell – a tagállamok rendelkezésére álló választási lehetőségként – a weboldal 
letiltását, mint eszközt. A letiltást a nemzeti rendelkezéseknek megfelelően kell végrehajtani, 
az adatvédelem biztosítását szolgáló minden eszköz igénybevételével. Ezért jó a „háló” 
minden szereplőjének együttműködése: intézmények, informatikai és postarendőrség, 
Internet-szolgáltatók, bankok, pénzügyi közvetítők, magán- és vállalati felhasználók. A 
korszerű technológiák és szoftverek alkalmazása alapvető fontosságú e tevékenységi 
területen. Be kell vetni minden rendelkezésre álló eszközt (az új photoDNS-t is) és igénybe 
kell venni az európai pénzügyi koalíció munkáját is annak érdekében, hogy küzdjünk a 
gyermekpornográf képek internetes terjedése ellen, továbbá szükség van a rendőrség és a 
pénzintézetek együttműködésére is (például a kifizetések nyomon követéséhez).

Védelmet, segítséget és támogatást kell biztosítani a sértettek számára, különösen a nyomozás 
és a büntetőeljárás során, és azt követően is, figyelembe véve a gyermek véleményét, illetve 
igényeit és félelmeit. A fiatal áldozatok könnyen hozzá kell, hogy jussanak a 
jogorvoslatokhoz, anélkül, hogy az eljárásban való részvételből eredő későbbi traumáknak −
az ún. kétszeres áldozattá válásnak − lennének kitéve. Ugyanilyen lényegesek az áldozat 
családjának segítését és támogatását célzó intézkedések. Másrészt, ha a bűncselekményt 
családi környezetben követték el, biztosítani kell a gyermek védelmét és lakóhelyével 
kapcsolatban meg kell hozni a legmegfelelőbb döntést, döntően figyelembe véve a gyermek 
mindenek felett álló érdekét és véleményét. A védelmi és segítségnyújtási eszközöknek az 
azok támogatására szolgáló intézkedéseket is tartalmazniuk kell, akik feltételezhetően 
szexuális zaklatás vagy szexuális kizsákmányolás áldozatai. Alapvető fontosságú a terület 
azon szereplőinek szakképzése, akik segíteni fogják a gyermeket az eljárás minden 
szakaszában, illetve azon személyzet tagjainak szakképzése, akik valamilyen módon 
kapcsolatban állnak majd a sértettekkel. A megfelelő bűnmegelőzési programok és eljárások 
révén meg kell előzni a bűncselekményeket. Egy gyermekléptékű és a gyermekek számára 
elérhető igazságszolgáltatás jelenti ezen irányelv alfáját és ómegáját. A tagállamoknak el kell 
fogadniuk minden szükséges intézkedést, hogy hatékony gyermekvédelmi rendszereket 
alakítsanak ki, akár multidiszciplináris struktúrák kialakításával is, hogy rövid- és hosszú 
távon biztosítsák a sértettek számára a szükséges segítséget, akár a munkatársak képzésével, 
akár az olyan nem kormányzati szervezetekkel való kapcsolatfelvétellel, amelyek 
tapasztalattal rendelkeznek a szexuális zaklatás és szexuális kizsákmányolás sértetteinek való 
segítségnyújtás terén. Különös szerephez jut majd a civil társadalom, amelyet a témával 
kapcsolatos tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányokkal fognak majd megszólítani.


