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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei 
infantile, de abrogare a Deciziei-cadru 2004/68/JAI
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2010)0094),

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

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 
Comisiei pentru cultură și educație, precum și cel al Comisiei pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen (A7-0000/2010),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Abuzul sexual asupra copiilor și 
exploatarea sexuală a copiilor, inclusiv 
pornografia infantilă, constituie violări 
grave ale drepturilor fundamentale, în 
special drepturile copilului la protecție și 
îngrijire pentru asigurarea bunăstării lui, 

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

astfel cum se stipulează în Convenția 
Organizației Națiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului și în protocoalele 
opționale la aceasta, în Convenția 
Consiliului Europei privind protecția 
copiilor împotriva exploatării sexuale și a 
abuzului sexual și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
(denumită în continuare „carta”).

Or. en

Justificare

Trebuie adăugate aici instrumente interne suplimentare, în special Convenția din 2007 a 
Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului 
sexual, aceasta fiind cel mai modern instrument internațional din domeniu.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Caracterul obligatoriu din punct de 
vedere juridic al dispozițiilor cartei, în 
conformitate cu articolul 6 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, a introdus o 
nouă dimensiune în nivelul de protecție a 
copiilor, întrucât articolul 24 alineatul (2) 
prevede integrarea problematicii protecției 
copiilor în toate acțiunile referitoare la 
aceștia. Pe lângă aceasta, Programul 
multianual de la Stockholm - o Europă 
deschisă și sigură în serviciul cetățenilor 
și pentru protecția acestora1, adoptat de 
Consiliul European, acordă o prioritate 
clară combaterii abuzului sexual și 
exploatării sexuale a copiilor și 
pornografiei infantile. 
_________

¹ JO L 115, 4.5.2010, p. 1.

Or. en
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Justificare

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale a 
UE beneficiază de forță juridică, iar articolul 24 din cartă solicită ca interesul superior al 
copilului să fie considerat primordial în toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă 
sunt realizate de autorități publice sau de instituții private.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Drepturile pe care le au victimele 
copii în cadrul proceselor penale ar trebui 
consolidate, incluzând, pe lângă 
drepturile prevăzute în Decizia-cadru 
2001/220/JAI, drepturi precum 
consilierea și reprezentarea juridică 
obligatorie și gratuită în toate cazurile de 
abuz sexual și de exploatare sexuală a 
copiilor.

Or. en

Justificare

Consilierea și reprezentarea juridică a copiilor victime ale abuzului sexual și ale exploatării 
sexuale ar trebui să fie obligatorii și gratuite în toate cazurile, întrucât copiii au nevoie de o
astfel de consiliere și reprezentare pentru a-și înțelege pe deplin drepturile și pentru a le 
putea exercita.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre ar trebui să asigure 
promovarea și protejarea drepturilor 
copiilor împotriva oricărei forme de abuz 
sexual și de exploatare sexuală, atingând 
cel mai înalt nivel de prevenire posibil. 
Prezenta directivă ar trebui considerată ca 
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parte a acțiunii integrate de asigurare a 
prevenirii, în special prin programe de 
educație școlară adecvate, inclusiv în 
cadrul sistemului obișnuit de învățământ, 
prin campanii de sensibilizare, prin 
cercetare, schimburi de bune practici și 
cooperare între autoritățile publice și 
organizațiile neguvernamentale, 
furnizorii de servicii și operatorii de 
turism, cu privire la pericolul abuzului 
sexual, al exploatării sexuale și la 
pornografia infantilă, precum și cu 
privire la drepturile victimelor și pașii 
care trebuie urmați în cazul unui astfel de 
abuz confirmat sau suspectat. Aceste 
măsuri ar trebui să fie adresate tuturor 
părților interesate, inclusiv copiilor, 
părinților și practicienilor din domeniul 
educației. Aceleași obiective ar trebui 
considerate parte integrantă a 
negocierilor desfășurate de Uniune cu 
țările terțe.

Or. en

Justificare

Dispozițiile care acoperă aspectele penale și măsurile de prevenire pentru apărarea copiilor 
împotriva abuzului ar trebui considerate ca parte a unei abordări integrate de atingere a 
obiectivelor conforme cu Convenția din 2007 de la Lanzarote a Consiliului Europei de 
încurajare a sensibilizării cu privire la protecția și drepturile copiilor în rândul persoanelor 
care intră regulat în contact cu copii în sectorul învățământului, al sănătății, al protecției 
sociale, al justiției și al aplicării legii, precum și în cadrul activităților sportive, culturale și 
de recreere.

Amendamentul5

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 
procedurii penale, pentru a se ține seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunța abuzul, precum și de anonimatul 

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

infractorilor în spațiul virtual. Pentru a 
asigura succesul investigațiilor și acțiunilor 
de urmărire penală ale infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă, statele 
membre ar trebui să încurajeze orice 
persoană care are, cu bună credință, 
suspiciuni sau informații legate de abuzul 
sexual sau de exploatarea sexuală a unui 
copil să informeze în acest sens serviciile 
competente. În ceea ce privește sistemul 
de raportare a abuzului sexual și a
exploatării sexuale a copiilor și de 
acordare a asistenței pentru copiii aflați 
într-o situație dificilă, liniile telefonice de 
asistență din Uniune, și anume 116 000 
pentru copiii dispăruți, 116 006 pentru 
victimele infracțiunilor și 116 111 pentru 
copii, astfel cum au fost introduse prin 
Decizia 2007/116/CE a Comisiei din 15 
februarie 2007 privind rezervarea seriei 
naționale de numere care încep cu 116 ca 
numere armonizate pentru servicii 
armonizate cu caracter social1, modificată 
prin Decizia 2009/884/CE din 
30 noiembrie 20092, ar trebui promovate, 
iar experiența dobândită în legătură cu 
funcționarea lor ar trebui luată în calcul.
___________

1 JO L 49, 17.02.2007, p. 30.
2 JO L 317, 3.12.2009, p. 46.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se insiste asupra încurajării raportării cazurilor de abuz sexual și de exploatare 
sexuală a copiilor. În acest sens, mecanismele existente din UE (linii telefonice cu caracter 
social) trebuie să fie analizate și luate în calcul.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Utilizarea instrumentelor de investigare ar trebui plasată într-un considerent separat, în care 
să se indice limitele acestora, în conformitate cu principiile drepturilor fundamentale ale 
omului, cum ar fi proporționalitatea și controlul judiciar. Din cauza naturii infracțiunilor și a 
mai multor cazuri de lipsă de comunicare între statele membre în procesul de identificare a 
pedofililor, ar trebui promovat un sistem transfrontalier de informații pentru poliția 
națională, în vederea asigurării cooperării depline între sistemele de investigații pentru a 
preveni riscurile și a asigura identificarea infractorilor, precum și identificarea și protecția 
victimelor.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Ar trebui să fie modificate normele 
privind competența jurisdicțiilor pentru a 
se asigura că persoanele din UE care 
exploatează sau abuzează sexual un copil 
sunt urmărite penal chiar dacă acestea 
comit infracțiunile în afara UE, prin așa-
numitul turism sexual.

(9) Ar trebui să fie modificate normele 
privind competența jurisdicțiilor pentru a 
se asigura că persoanele din UE care 
exploatează sau abuzează sexual un copil 
sunt urmărite penal chiar dacă acestea 
comit infracțiunile în afara UE, prin așa-
numitul turism sexual cu copii.
Infracțiunile comise împotriva copiilor în 
contextul călătoriilor în străinătate ar 
trebui considerate ca fiind comise în 
circumstanțe agravante.

Or. en

Justificare

Turismul sexual cu copii devine în mod alarmant din ce în ce mai frecvent și are consecințe 
dezastruoase asupra a milioane de copii din întreaga lume. Ar trebui să se sublinieze în acest 
considerent că, pentru a consolida efortul de prevenire a acestei practici, este esențial ca 
măsurile de descurajare să fie mai eficiente, impunându-se sancțiuni mai mari pentru 
infracțiunile comise în străinătate în contextul unor călătorii.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Măsurile de protecție a victimelor 
copii ar trebui să fie luate în interesul 
superior al acestora, ținându-se seama de o 
evaluare a nevoilor acestora. Accesul 
victimelor copii la o cale de atac, inclusiv 
la consiliere juridică gratuită și la 
reprezentare, precum și la măsuri de 
soluționare a conflictelor de interese atunci 
când abuzul are loc în cadrul familiei, ar 
trebui să fie simplu. De asemenea, 
victimele copii ar trebui să fie protejate de
sancțiuni, de exemplu cele în temeiul 

(10) Măsurile de protecție a victimelor 
copii și măsurile de adaptare a sistemului 
judiciar care se ocupă de acestea ar trebui 
să fie luate în interesul superior al copiilor, 
ținându-se seama de o evaluare a nevoilor 
acestora și de dreptul lor de a fi protejați 
împotriva riscului de a deveni victime în 
mod repetat, în special prin intruziunea în 
viața lor privată, și acordând importanța 
cuvenită opiniilor lor, astfel cum se 
prevede, de exemplu, în Orientările ONU 
privind justiția în cauze care implică 
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legislației naționale privind imigrația și 
prostituția, dacă aduc cazul lor în atenția 
autorităților competente. În plus, 
participarea victimelor copii la procedura 
penală nu ar trebui să provoace traume 
suplimentare ca rezultat al audierilor sau 
contactului vizual cu infractorii. 

victime copii și martori copii ai unor 
infracțiuni și în Orientările Comitetului 
de Miniștri al Consiliului Europei privind 
o justiție adaptată nevoilor copiilor. 
Accesul victimelor copii la o cale de atac, 
inclusiv la consiliere juridică gratuită și la 
reprezentare, precum și la măsuri de 
soluționare a conflictelor de interese atunci 
când abuzul are loc în cadrul familiei, ar 
trebui să fie simplu. În acest sens, copiii ar 
trebui să fie pe deplin informați cu privire 
la drepturile lor, la serviciile aflate la 
dispoziția lor și la progresul și rezultatul 
procedurilor și ar trebui să dispună de 
consiliere și reprezentare juridică în 
vederea solicitării de despăgubiri. De 
asemenea, victimele copii ar trebui să fie 
protejate de sancțiuni, de exemplu cele în 
temeiul legislației naționale privind 
imigrația și prostituția, dacă aduc cazul lor 
în atenția autorităților competente. În plus, 
participarea victimelor copii la procedura 
penală nu ar trebui să provoace traume 
suplimentare ca rezultat al audierilor sau 
contactului vizual cu infractorii.

Or. en

Justificare

Trebuie evitată victimizarea secundară. De asemenea, trebuie subliniat că sistemul judiciar 
care se ocupă de copii, în special de victimele copii, trebuie să fie adaptat la nevoile acestora, 
astfel cum se prevede în Orientările adoptate recent de Comitetul de Miniștri al Consiliului 
Europei cu privire la o justiție adaptată nevoilor copiilor și salutate de Comisia Europeană și 
de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Copiii victime ale abuzului sexual și 
ale exploatării sexuale ar trebui să 
beneficieze de asistență pe termen scurt și 
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lung. Orice vătămare cauzată de abuzul 
sexual și de exploatarea sexuală a unui 
copil este importantă și ar trebui 
abordată. Dată fiind natura vătămării 
cauzate de abuzul sexual și de exploatarea 
sexuală, această asistență ar trebui să 
continue atât timp cât este necesar pentru 
recuperarea fizică și psihologică completă 
a copilului și se poate prelungi în viața de 
adult a acestuia, dacă este necesar.

Or. en

Justificare

Trebuie subliniat faptul că victimele abuzului sexual și ale exploatării sexuale au nevoie de 
ajutor pe termen lung.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Statele membre ar trebui să ia 
măsuri de protecție preventivă în 
conformitate cu legislația lor națională 
pentru a evita contactul dintre copiii 
victime și agresori după demararea 
procedurilor penale, chiar și înainte de 
condamnare. Victimele copii și familiilor 
lor ar trebui să beneficieze de protecție 
transfrontalieră împotriva agresorilor lor 
în cadrul unui ordin european de 
protecție.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze nevoia de protecție a copiilor și a familiilor lor deja din 
momentul raportării infracțiunii, înainte de condamnare.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Pornografia infantilă, care constă în
material ce conține abuzuri asupra 
copiilor, reprezintă un tip specific de 
conținut care nu poate fi considerat ca 
exprimare a unei opinii. Pentru combaterea 
acesteia, este necesară asigurarea 
îndepărtării complete a imaginilor de la 
sursa de internet. Pe lângă aceasta, statele 
membre pot utiliza mijloacele pe care le 
consideră cele mai adecvate pentru 
intervenția imediată destinată să pună 
capăt vizualizării și descărcării de 
imagini, pentru a împiedica vătămarea 
suplimentară a victimei. În orice caz, 
statele membre ar trebui să demareze 
imediat proceduri de asigurare a 
îndepărtării complete a imaginilor de la
sursă și de identificare a infractorilor.
UE, în special prin cooperare sporită cu 
țările terțe și organizațiile internaționale, ar 
trebui să urmărească facilitarea eliminării 
efective de către autoritățile țării terțe a 
site-urilor internet care conțin pornografie 
infantilă, găzduite pe teritoriul său. Cu 
toate acestea, deoarece, în ciuda unor astfel 
de eforturi, eliminarea de la sursă a 
conținuturilor cu pornografie infantilă se 
dovedește a fi dificilă atunci când 
materialele originale nu sunt localizate în 
interiorul UE, ar trebui să fie instituite, de
asemenea, mecanisme de blocare a 
accesului, de pe teritoriul Uniunii, la pagini 
internet identificate ca diseminând sau 
conținând pornografie infantilă. În acest 
scop, pot fi folosite diverse mecanisme 
considerate ca fiind corespunzătoare, 
inclusiv sprijinirea accesului autorităților 
judiciare și de poliție la cele mai avansate 
tehnici de investigație, cum ar fi utilizarea 
amprentelor ADN și promovarea 
schimbului de bune practici. Furnizorii de 
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copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

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

Or. en

Justificare

Chiar dacă scopul principal este eliminarea completă a imaginilor de pe internet, ar trebui, 
în interesul copilului, ca accesul la imagini să fie împiedicat în cel mai scurt timp posibil. 
Prin urmare, ar trebui să se permită statelor membre ca, pe lângă eliminarea imaginilor de 
pe internet, să procedeze și la blocarea imaginilor, dacă acest lucru corespunde interesului 
copilului. Cele mai recente evoluții ale tehnologiei informației și comunicațiilor permit 
urmărirea unei mici părți a acelorași imagini pe internet cu ajutorul unei tehnici denumite 
„ADN-ul de imagini” și ar fi important ca aceste tehnici să fie disponibile și să facă 
obiectului unui schimb între autoritățile din statele membre ale UE.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Toate datele cu caracter personal 
prelucrate în cadrul punerii în aplicare a 
prezentei directive ar trebui să fie 
protejate în conformitate cu Decizia-
cadru 2008/977/JAI din 27 noiembrie 
2008 a Consiliului privind protecția 
datelor cu caracter personal prelucrate în 
cadrul cooperării polițienești și judiciare 
în materie penală1 și în conformitate cu 
principiile stabilite în Convenția 
Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 
pentru protejarea persoanelor față de 
prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal, pe care toate statele 
membre au ratificat-o.
_________________

1 JO L 350, 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Justificare

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul punerii în aplicare a prezentei directive 
trebuie să respecte întru totul standardele UE și ale Consiliului Europei referitoare la 
protecția datelor.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Prezenta directivă ar trebui să fie 
complementară întru totul cu Directiva 
2011/.../UE a Parlamentului European și 
a Consiliului privind prevenirea și 
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combaterea traficului de persoane și 
protejarea victimelor și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2002/629/JAI, întrucât 
unele victime ale traficului de persoane 
au fost și victime copii ale abuzului sexual 
și ale exploatării sexuale.

Or. en

Justificare

Ar trebui subliniat faptul că prezenta directivă și Directiva privind traficul de persoane fac 
parte din același efort de combatere a criminalității, în special deoarece traficul poate fi o 
componentă a abuzul sexual și a exploatării copiilor.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă are drept obiectiv 
prevenirea abuzului sexual și a 
exploatării copiilor și urmărește stabilirea 
de norme minime privind definirea
infracțiunilor și a sancțiunilor în domeniul 
exploatării sexuale a copiilor. Aceasta 
urmărește, de asemenea, introducerea unor 
dispoziții comune în vederea întăririi 
prevenirii infracțiunilor și a protecției 
victimelor acestora.

Or. en

Justificare

Trebuie să se pună accentul pe nevoia de a proteja copiii.
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „vârsta consimțământului sexual” 
este vârsta legală de la care, în 
conformitate cu legislația națională, o 
persoană poate avea activități sexuale;

Or. en

Justificare

Așa cum se solicită în Convenția de la Lanzarote a Consiliului Europei și pentru a defini 
exact conținutul dispozițiilor privind infracțiunile de la articolele 3-7, trebuie clarificat care 
este vârsta consimțământului sexual.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 2 - litera b - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Ar trebui să se utilizeze termenul de „material conținând abuzuri asupra copiilor”, mai nou 
și mai adecvat, și ar trebui încurajată utilizarea unei terminologii mai adecvate.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice este pasibilă de 

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

aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de trei ani.

Or. en

Justificare

Exploatarea abuzului asupra copiilor ar trebui sancționată cu pedepse mai mari.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Exploatarea abuzului asupra copiilor ar trebui sancționată cu pedepse mai mari.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Exploatarea abuzului asupra copiilor ar trebui sancționată cu pedepse mai mari.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Exploatarea abuzului asupra copiilor ar trebui sancționată cu pedepse mai mari.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Exploatarea abuzului asupra copiilor ar trebui sancționată cu pedepse mai mari.
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Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Exploatarea abuzului asupra copiilor ar trebui sancționată cu pedepse mai mari.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informației și comunicațiilor, 
de către un adult în vederea întâlnirii cu un 
copil cu scopul de a săvârși oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolul 3 
alineatul (3) și la articolul 5 alineatul (6), 
atunci când propunerea a fost urmată de 
fapte materiale de stabilire a unei astfel de 
întâlniri, este pasibilă de aplicarea duratei 
maxime prevăzute pentru pedeapsa 
privativă de libertate, care nu poate fi mai
mică de doi ani. 

(1a) Dacă se dovedește că infractorul a 
utilizat în mod intenționat mijloace 
tehnologice pentru a viza un număr mare 
de copii și a-și mări, astfel, șansele de a 
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comite infracțiunea, statele membre ar 
trebuie să se asigure că, independent de 
condamnările precedente pentru aceeași 
infracțiune, această practică este 
considerată factor agravant și face 
obiectul unei pedepse mai mari decât cea 
pentru infracțiunea de ademenire a 
copiilor în scopuri sexuale.

Or. en

Justificare

Aceste „infracțiuni de contact” ar trebui sancționate cu o pedeapsă mai mare dacă sunt 
comise sistematic ca practică de vizare a mai multor copii în vederea măririi șanselor de 
reușită.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentul are ca scop asigurarea respectării principiului subsidiarității și ar trebui 
adăugată o trimitere la legislația națională, întrucât aceasta este o problemă de competența 
statelor membre, care au abordări diferite datorate unor anumite tradiții.
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Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că în cazul 
în care infracțiunile menționate la 
articolul 5 referitoare la pornografia 
infantilă sunt comise de către un copil, 
acesta va beneficia de măsuri alternative 
corespunzătoare, adaptate nevoilor 
specifice de reeducare stabilite prin 
legislația națională, ținând seama în mod 
corespunzător de vârsta infractorului, de 
nevoia de a evita criminalizarea și de 
obiectivul de a reintegra copilul în 
societate.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește infracțiunile legate de folosirea tehnologiilor TIC, al căror număr 
înregistrează creșteri în cazul copiilor care sunt încadrați deja în școli, acestea făcând 
adesea parte din practicile de hărțuire, este esențial ca acest tip de comportament să fie 
sancționat prin măsuri adecvate, chiar dacă autorul infracțiunii este un copil.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) infracțiunea a fost comisă ca parte a 
unei activități organizate care are drept 
scop principal obținerea de venituri;

Or. en

Justificare

Este important să se oprească exploatarea economică a copiilor abuzați.



PE452.564v03-00 24/33 PR\854659RO.doc

RO

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

În mod alarmant, turismul sexual care vizează copiii devine din ce în ce mai frecvent și are 
consecințe dezastruoase asupra a milioane de copii din întreaga lume. Ar trebui să se 
sublinieze deja în acest considerent că, pentru a consolida efortul de prevenire a acestei 
practici, este esențial să se întărească măsurile de descurajare, impunându-se sancțiuni mai 
mari pentru infracțiunile comise în străinătate în contextul unor călătorii.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 i 
se poate interzice, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare activități 
profesionale care presupun contactul 
periodic cu copiii. Măsurile menționate la 
prezentul alineat sunt introduse în 
cazierul judiciar din statul membru de 
condamnare.

Or. en
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Justificare

Ar trebui clarificat faptul că prezentul alineat se aplică activităților profesionale care implică 
un contact regulat cu copiii.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este important ca angajatorul să aibă acces deplin la cazierul juridic în ceea ce privește 
condamnările și informațiile referitoare la eventualele măsuri de descalificare, atât în 
propria țară, cât și într-un alt stat membru al UE. În plus, dacă un angajator obține după 
recrutare informații conform cărora lucrătorul angajat să se ocupe de copii a fost condamnat 
pentru pedofilie în alt stat membru, angajatorul ar trebui să fie îndrituit să solicite informații 
suplimentare chiar și după recrutare.
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Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul 
(2) și de la articolul 9 alineatul (2) din 
Decizia-cadru a Consiliului 2009/315/JAI 
privind organizarea și conținutul 
schimbului de informații extrase din 
cazierele judiciare între statele membre, 
statele membre cooperează pe deplin și 
asigură disponibilitatea tuturor 
informațiilor atunci când răspund unor 
solicitări adresate de autoritățile 
competente ale altor state membre în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2). 
Datele cu caracter personal cu privire la 
decădere prevăzute la articolul 7 alineatele 
(2) și (4) din decizia-cadru menționată 
anterior pot fi folosite în acest scop în toate 
cazurile.

Or. en

Justificare

Trebuie asigurată, la cerere, cooperarea deplină și schimbul de informații dintre statele 
membre.
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Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) confiscarea veniturilor economice 
obținute de pe urma infracțiunilor.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze faptul că veniturile obținute din activitățile infracționale nu 
rămân în proprietatea organizației criminale sau a persoanei care a comis aceste infracțiuni.

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre iau toate măsurile 
adecvate pentru a contribui la crearea 
unei baze de date internaționale care să 
conțină imagini referitoare la exploatarea 
sexuală a copiilor. 

Or. en

Justificare

Pentru a sesiza poliția cu privire la exploatarea sexuală a copiilor și pentru a permite 
identificarea victimelor este necesar să se asigure sesizarea rapidă a paginilor care conțin 
pornografie infantilă.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) infracțiunea a fost săvârșită în folosul 
unei persoane juridice având sediul pe 

(d) infracțiunea a fost săvârșită în folosul 
unei persoane juridice care are sediul 
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teritoriul statului membru în cauză. social sau este stabilită pe teritoriul 
statului membru în cauză.

Or. en

Justificare

Uneori sediul social și locul unde o persoană juridică este stabilită nu coincid. Ar trebui 
asigurată jurisdicția în ambele cazuri.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că, în caz 
de abuz sexual sau de exploatare sexuală 
în context familial, se iau măsurile 
necesare pentru a proteja și asista victima 
copil și membrii familiei care nu au fost 
implicați în infracțiune.

Or. en

Justificare

Scopul prezentului amendament este de a sublinia nevoia de a conserva echilibrul psihologic 
și dreptul copiilor abuzați de a menține contacte cu familiile lor.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre garantează 
respectarea vieții private și a imaginilor 
victimelor copii și previn difuzarea 
publică a oricăror informații despre ei 
care ar putea duce la identificarea lor.

Or. en
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Justificare

Victimele copii trebuie protejate de toate formele de violare a vieții lor private.

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare
Acest element ar trebui adăugat pentru a garanta copilului posibilitatea de a vorbi fără 
teama de a se întâlni din nou cu infractorul.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 Articolul 21
Blocarea accesului la site-urile internet 
care conțin materiale pornografice cu copii

Blocarea accesului la site-urile internet 
care conțin materiale pornografice cu copii 
și eliminarea acestor site-uri

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

Statele membre iau toate măsurile necesare 
pentru a obține eliminarea la sursă a 
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. În plus, 
pentru a proteja interesul superior al 
copilului, statele membre pot institui, în 
conformitate cu legislația națională, 
proceduri de blocare a accesului 
utilizatorilor de internet de pe teritoriul 
lor la paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. 
Blocarea accesului se face sub rezerva unor 
garanții adecvate, în special pentru a se 
asigura faptul că blocarea se limitează la 



PE452.564v03-00 30/33 PR\854659RO.doc

RO

ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

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

Or. en

Justificare
Eliminarea completă a imaginilor ar trebui să fie prioritară. În plus, în interesul copilului, 
statele membre pot să blocheze imediat accesul la acestea atunci când consideră că este în 
interesul superior al copilului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

Abuzurile împotriva copiilor presupun comiterea unor infracțiuni îngrozitoare, care afectează 
sănătatea fizică și mentală a copiilor și a adolescenților și care le va marca întreaga viață. 
Exploatarea sexuală a copiilor reduce copiii și adolescenții la statutul de obiecte sexuale, 
abuzând de suferințele lor. Studiile arată că este posibil ca în Europa între 10% și 20% dintre 
copii să fie victime ale abuzurilor sexuale în cursul copilăriei. Numărul site-urilor internet 
care conțin pornografie infantilă este în continuă creștere, iar 200 de imagini noi apar zilnic pe 
internet. Însă toate acestea sunt simple estimări. Victimele înfățișate sunt din ce în ce mai 
tinere, iar materialul în care apar devine din ce în ce mai explicit și mai violent. În jur de 20% 
dintre persoanele condamnate pentru infracțiuni de natură sexuală recidivează. Multe dintre 
infracțiuni se petrec exact în locurile în care un copil ar trebui să se simtă protejat și în 
siguranță. Pornografia infantilă de pe internet a devenit un fenomen nou, o amenințare foarte 
reală, care împletește gusturi perverse și interese financiare, cu o producție „autohtonă” din ce 
în ce mai mare. Acest fenomen exploatează fiecare posibilitate tehnologică oferită de internet. 
Pe de o parte, există site-uri internet care fac reclamă la „bunuri” cum ar fi videoclipuri, 
DVD-uri și CD-uri care conțin imagini cu abuzuri săvârșite împotriva copiilor; pe de altă 
parte, există rețele sociale, forumuri de discuție, grupuri informative și liste de adrese care 
sunt folosite fie pentru a înființa comunități pedofile, fie pentru a răspândi informații cu 
scopul de a solicita și localiza pornografie infantilă. În cele din urmă, fișiere electronice 
enorme, pline de videoclipuri și de compilații de imagini, pot fi transmise și retransmite prin 
serviciile peer-to-peer și FTP. La toate acestea se poate adăuga proliferarea MMS-urilor 
(mesaje multimedia) datorită telefoanelor mobile de ultimă generație care pot transmite 
imagini și videoclipuri. Din cauza acestei tehnologii mobile, copiii pot fi contactați chiar și în 
situațiile în care familia nu îi supraveghează. Fotografii și videoclipuri ce înfățișează 
pornografie infantilă sunt disponibile pe servere web răspândite în întregul internet, iar 
utilizatorii pot plăti pentru a le descărca pe propriul lor calculator. Din cauza unor programe 
speciale, care pot muta imediat site-urile pedofile de pe un server-gazdă pe altul, 
administratorii acestor site-uri internet rămân mult prea des anonimi și aproape imposibil de 
găsit. Rapiditatea cu care crește această amenințare face necesară dezvoltarea la fel de rapidă 
a tehnologiilor de investigare și a legislației UE și naționale.

2. POZIȚIA RAPORTOAREI
Propunerea de directivă intenționează să creeze un cadru de referință al UE pentru prevenirea 
și punerea sub acuzare a tuturor formelor de abuz și exploatare sexuală a copiilor, precum și a 
infracțiunilor legate de pornografia infantilă. În plus, propunerea introduce prevederi comune 
care vizează prevenirea infracțiunilor și protejarea victimelor. În mare măsură, propunerea de 
directivă reia recomandarea Parlamentului din 3 februarie 2009 privind combaterea 
exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile. De asemenea, propunerea conține 
multe dintre punctele prezentate în Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor 
împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale. Convenția nu a fost încă ratificată de 
majoritatea statelor membre ale UE, dar constituie, totuși, un instrument internațional de 
importanță vitală pentru a garanta protejarea copiilor de astfel de abuzuri. Se introduc noi 
categorii de infracțiuni la nivel european, privind în special noile amenințări pe care le implică 
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dezvoltarea TI și a tehnologiei. Se definesc clar concepte cum ar fi pornografia infantilă, 
materialele care conțin pornografie infantilă, prostituția infantilă și expunerea publică de 
materiale pornografice, stabilind, astfel, un set minim uniform de norme care să garanteze 
instituirea în toate statele membre a unor instrumente potrivite de protejare a copiilor. În plus, 
am considerat că ar trebui introdusă o definiție pentru vârsta consimțământului sexual; acesta 
este nu doar un factor-cheie pentru evaluarea infracțiunii, ci și un factor fundamental pentru 
condamnare și pentru înăsprirea sentinței în cazul acestui tip de infracțiuni. Directiva instituie 
sentințe minime pentru 22 de infracțiuni, fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a 
adopta măsuri și sentințe mai aspre.
Abuzurile efectuate de persoane care dețin poziții de autoritate, încredere sau influență în 
cadrul familiei sunt incluse printre aceste noi infracțiuni și pot fi sancționate. Se vor impune 
sentințe mai aspre persoanelor care comit o infracțiune asupra unor copii cu dizabilități fizice 
sau mentale sau asupra unor copii care depind de alte persoane.
Copiii vor fi protejați la nivel european împotriva manipulării psihologice. Am inclus, de 
asemenea, o dispoziție specifică privind persoanele care efectuează manipulări psihologice în 
serie asupra copiilor, adică persoane care sunt în contact cu mai mulți copii în același timp 
pentru a-și crește șansele de manipulare reușită. Este absolut necesar ca persoanele 
condamnate pentru infracțiuni comise împotriva copiilor să nu mai poată desfășura activități 
care implică contacte regulate cu copii, inclusiv în cazul în care se mută în alt stat membru. 
Angajatorii care recrutează personal pentru activități care implică contacte cu copiii vor avea 
dreptul să obțină de la autoritățile competente informațiile din cazierul juridic referitoare la 
condamnările pentru infracțiunile menționate în directivă sau la orice măsuri suplimentare 
legate de aceste infracțiuni. Toate statele membre și autoritățile competente vor trebui să 
coopereze prin transmiterea reciprocă rapidă a acestor informații. Dacă apar suspiciuni 
întemeiate după recrutare, angajatorii trebuie să aibă în continuare dreptul de a obține 
informațiile respective. În ceea ce privește răspunderea persoanelor juridice, am dorit să 
includ sancțiunea suplimentară de a confisca imediat materialele pornografice și toate 
încasările obținute prin intermediul acestora. Statele membre trebuie să înlesnească și să 
consolideze cooperarea lor cu băncile naționale și cu principalele societăți care emit cărți de 
credit pentru a garanta trasabilitatea plăților efectuate pe internet care au legătură cu 
exploatarea minorilor.
Statele membre vor avea obligații juridice specifice legate de pedepsirea infracțiunilor 
împotriva copiilor comise în străinătate de cetățeni ai UE sau de persoane care dețin reședința 
obișnuită într-unul dintre statele membre, cu alte cuvinte în cazul turismului sexual. Am 
introdus, de asemenea, o referință la circumstanțele agravante în cazul în care infracțiunile 
stabilite de directivă sunt comise în contextul turismului sexual. De fiecare dată când o 
persoană descarcă de pe internet și păstrează imagini și materiale pornografice infantile se 
efectuează un nou abuz asupra copilului respectiv. Prezenta directivă urmărește îndepărtarea 
imediată a materialelor online. În cazul în care acest lucru nu poate fi realizat imediat (în 
cazurile în care distrugerea la sursă poate fi mai complicată, de exemplu atunci când furnizorii 
sunt situați în țări din afara UE care nu au semnat un acord de cooperare cu UE), statelor 
membre trebuie să li se permită să aibă opțiunea de a bloca site-urile internet. Blocarea 
acestor site-uri trebuie efectuată în conformitate cu legislația națională și prin folosirea tuturor 
instrumentelor de protejare a vieții private. Este necesară instituirea de sinergii între toate 
părțile la această „rețea”: instituții, poliția specializată în TI și în serviciile poștale, furnizorii 
de internet, băncile, furnizorii de servicii de intermediere financiară, utilizatorii privați și 
asociațiile. În acest context este vitală folosirea tehnologiilor și programelor informatice de 
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ultimă oră. Trebuie folosite toate instrumentele disponibile (ultimul fiind programul 
PhotoDNA), inclusiv munca Coaliției financiare europene pentru combaterea distribuției de 
imagini pornografice cu copii pe internet și cooperarea internațională între forțele polițienești 
și instituțiile bancare (cum ar fi pentru urmărirea plăților).

Victimelor trebuie să li se garanteze protecția, ajutorul și sprijinul în timpul cercetărilor, al 
urmăririi penale și al etapelor următoare, ținându-se seama de opiniile, nevoile și temerile 
copiilor. Este necesar ca accesul la căile de atac să fie simplu, dar aceasta nu trebuie să 
determine suferirea de noi traume de către victimele tinere sau „victimizarea repetată” ca 
urmare a implicării lor în procedurile juridice. Măsurile destinate ajutării și sprijinirii familiei 
victimei sunt la fel de importante. Totuși, în cazul în care infracțiunea a avut loc în mediul 
familial, copilul trebuie protejat, iar decizia care va fi luată cu privire la locul său de reședință 
trebuie să fie cea mai bună cu putință, ținând seama în mod corespunzător de interesul său 
superior și de opinia sa. În plus, toate instrumentele de protecție și asistență trebuie să includă 
măsuri de sprijinire a presupuselor victime ale abuzului sau exploatării. Lucrătorii din 
domeniu care sunt desemnați să ajute copiii în toate etapele procedurii juridice și personalul 
care are contact cu victimele sub o formă sau alta trebuie să beneficieze de o formare 
specifică. De asemenea, este nevoie de programe potrivite de intervenție și tratament pentru a 
preveni comiterea de infracțiuni. Adevărata piatră de temelie a acestei directive este un sistem 
juridic accesibil și adaptat la nevoile copilului. Statele membre trebuie să ia toate măsurile 
necesare pentru a institui sisteme eficiente de protejare a copiilor, inclusiv instituirea unor 
structuri multidisciplinare pentru a garanta faptul că victimele primesc ajutorul de care au 
nevoie pe termen scurt și lung, fie prin formarea personalului, fie prin recurgerea la serviciile 
unor ONG-uri care au experiență în domeniul asistării victimelor abuzului sexual și ale 
exploatării sexuale. Un rol deosebit va reveni societății civile, care va constitui obiectivul 
unor campanii de informare și de sensibilizare pe această temă.


