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BG Единство в многообразието BG 

11.12.2017 A8-0368/1 

Изменение  1 

Мартина Михелс, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Лола 

Санчес Калдентей, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0368/2017 

Анна Мария Кораца Билд 

Прилагане на Директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната 

експлоатация на деца, както и с детската порнография 

2015/2129(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. изразява особена загриженост 

във връзка със заплахите и рисковете, 

които крие измерението на онлайн 

средата за децата, по-специално що се 

отнася до набирането на деца онлайн, 

както и онлайн сприятеляването с цел 

сексуална злоупотреба и други форми 

на склоняване; счита, че следователно 

трябва да бъдат намерени начини за 

откриване, докладване и разследване на 

тези опасни практики; подчертава 

необходимостта от увеличаване на 

равнището на защита на децата в онлайн 

средата и от същевременно лансиране 

на програми за повишаване на 

осведомеността и информиране по 

отношение на опасностите, 

съществуващи онлайн; 

9. изразява особена загриженост 

във връзка със заплахите и рисковете, 

които крие измерението на онлайн 

средата за децата, по-специално що се 

отнася до набирането на деца онлайн, 

както и онлайн сприятеляването с цел 

сексуална злоупотреба и други форми 

на склоняване, тъй като тази среда 

осигурява безпрецедентна 

анонимност на ползвателите, като 

им дава възможност да прикрият 

истинската си самоличност и 

личните си характеристики, като 

например възрастта си; счита, че 

следователно трябва да бъдат намерени 

начини за откриване, докладване и 

разследване на тези опасни практики; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на равнището на защита на 

децата в онлайн средата и от 

същевременно лансиране на програми 

за повишаване на осведомеността и 

информиране по отношение на 

опасностите, съществуващи онлайн; 

Or. en 



 

AM\1141774BG.docx  PE614.299v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.12.2017 A8-0368/2 

Изменение  2 

Мартина Михелс, Курцио Малтезе, Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, 

Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Лола Санчес 

Калдентей, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0368/2017 

Анна Мария Кораца Билд 

Прилагане на Директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната 

експлоатация на деца, както и с детската порнография 

2015/2129 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9а. отправя искане към Комисията 

да обмисли алтернативна правна 

рамка, за да се създаде подходящ 

механизъм за наблюдение на услугите 

на информационното общество, като 

например платформите за споделяне 

на видеоклипове, при които 

понастоящем не е налице 

редакционна отговорност, като по 

този начин се осигурява по-добра 

защита на малолетните и 

непълнолетните лица от материали, 

съдържащи сексуално насилие, и 

онлайн фишинг („зарибяване“); 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Изменение  3 

Мартина Михелс, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Лола 

Санчес Калдентей, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0368/2017 

Анна Мария Кораца Билд 

Прилагане на Директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната 

експлоатация на деца, както и с детската порнография 

2015/2129(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9б. припомня на Комисията, че 

ограниченията върху онлайн 

съдържанието трябва се основават 

на закона, да са ясно определени, 

пропорционални, легитимни и 

преследващи ясна цел; счита 

следователно, че всякакви мерки, 

определени от държавите членки с 

цел наблюдение на услуги, като 

например платформите за споделяне 

на видеоклипове, следва да бъдат 

ограничени до защита на 

малолетните и непълнолетните лица 

от материали, съдържащи сексуално 

насилие, и онлайн фишинг; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Изменение  4 

Мартина Михелс, Курцио Малтезе, Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, 

Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, 

Лола Санчес Калдентей, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Меря 

Кюльонен, Корнелия Ернст 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0368/2017 

Анна Мария Кораца Билд 

Прилагане на Директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната 

експлоатация на деца, както и с детската порнография 

2015/2129(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява загриженост относно 

нарасналото излъчване в реално време 

на сексуално насилие над деца, като 

извършителите проявяват висока степен 

на умения и иновативност в употребата 

на напреднали технологии; счита, че 

поради това всички държави членки 

следва да се стремят към 

разработване на иновативни 

технически приложения за откриване 

и блокиране на достъпа до такова 

съдържание, като същевременно 

ограничават плащанията за такъв вид 

услуги; 

10. изразява загриженост относно 

нарасналото излъчване в реално време 

на сексуално насилие над деца, като 

извършителите проявяват висока степен 

на умения и иновативност в употребата 

на напреднали технологии; счита, че 

поради това всички държави членки 

следва да преследват такива 

незаконни дейности, като 

същевременно блокират плащанията за 

услуги от такъв характер; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/5 

Изменение  5 

Мартина Михелс, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, 

Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Лола Санчес Калдентей, Такис 

Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0368/2017 

Анна Мария Кораца Билд 

Прилагане на Директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната 

експлоатация на деца, както и с детската порнография 

2015/2129(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. подчертава необходимостта от 

борба с новите форми на престъпност в 

онлайн среда, като например 

„порнографията с цел отмъщение“ и 

изнудване за получаване на секс, които 

засягат много младежи, и особено 

момичетата в юношеска възраст; 

призовава правоприлагащите органи и 

съдебната власт на държавите членки да 

приемат конкретни мерки за борба с 

тази нова форма на престъпност и 

приканва интернет индустрията, 

горещите линии, НПО и всички 

съответни органи да поемат своята 

споделена отговорност, като се 

стремят да предоставят решения за 

справяне с тези престъпления, 

включително за по-добро използване на 

съществуващите технологии и за 

развитие на нови технологии, за да се 

улесни установяването на 

самоличността на лицата, извършващи 

престъпления онлайн; 

11. подчертава необходимостта от 

борба с новите форми на престъпност в 

онлайн среда, като например 

„порнографията с цел отмъщение“ и 

изнудване за получаване на секс, които 

засягат много младежи, и особено 

момичетата в юношеска възраст; 

призовава правоприлагащите органи и 

съдебната власт на държавите членки да 

приемат конкретни мерки за борба с 

тази нова форма на престъпност и 

приканва интернет индустрията и 

всички съответни органи да поемат 

своята споделена отговорност и да 

предоставят решения за борба с тези 

престъпления, включително за по-добро 

използване на съществуващите 

технологии и за развитие на нови 

технологии, за да се улесни 

установяването на самоличността на 

лицата, извършващи престъпления 

онлайн; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Изменение  6 

Мартина Михелс, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, 

Стелиос Кулоглу, Лола Санчес Калдентей, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

Силикиотис, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0368/2017 

Анна Мария Кораца Билд 

Прилагане на Директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната 

експлоатация на деца, както и с детската порнография 

2015/2129(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. изразява загриженост относно 

използването на технологии за 

предаване на мрежови адреси с 

преносен клас (NAT CGN) от страна 

на доставчиците на интернет услуги, 

позволяващи едновременното 

споделяне на един IP адрес между 

множество ползватели, като по този 

начин се застрашава сигурността и 

възможността за индивидуализиране 

на отговорността в онлайн среда; 
призовава държавите членки да 

насърчават доставчиците на интернет 

услуги и мрежовите оператори да 

предприемат необходимите мерки за 

ограничаване на броя на ползвателите 

на един IP адрес, постепенно да 

прекратят използването на технологии 

CGN и да осъществят необходимите 

инвестиции за неотложно въвеждане на 

следващото поколение интернет 

протокол адреси (версия 6 - IPv6); 

23. призовава държавите членки да 

насърчават доставчиците на интернет 

услуги и мрежовите оператори да 

предприемат необходимите мерки за 

ограничаване на броя на ползвателите 

на един IP адрес, постепенно да 

прекратят използването на технологии 

за предаване на мрежови адреси с 

преносен клас (CGN) и да осъществят 

необходимите инвестиции за неотложно 

въвеждане на следващото поколение 

интернет протокол адреси (версия 6 - 

IPv6); 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Изменение  7 

Мартина Михелс, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Лола 

Санчес Калдентей, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0368/2017 

Анна Мария Кораца Билд 

Прилагане на Директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната 

експлоатация на деца, както и с детската порнография 

2015/2129 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. призовава държавите членки да 

въведат ефективни програми за 

превенция и за намеса, включително 

програми за редовно обучение за всички 

държавни служители, образователния 

персонал и заинтересованите страни, 

които са в контакт с деца, за по-добра 

оценка на риска от извършването на 

престъпления; 

28. призовава държавите членки да 

въведат ефективни програми за 

превенция и за намеса, включително 

програми за редовно обучение за всички 

държавни служители, образователния 

персонал, асоциации на родителите и 

заинтересованите страни, които са в 

контакт с деца, за по-добра оценка на 

риска от извършването на 

престъпления; 

Or. en 



 

AM\1141774BG.docx  PE614.299v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.12.2017 A8-0368/8 

Изменение  8 

Мартина Михелс, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Лола 

Санчес Калдентей, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен, 

Корнелия Ернст 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0368/2017 

Анна Мария Кораца Билд 

Прилагане на Директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната 

експлоатация на деца, както и с детската порнография 

2015/2129(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. настоятелно призовава 

държавите членки да приложат 

подходящи мерки, например 

повишаване на осведомеността на 

обществото, кампании за превенция, 

обучение и специални образователни 

програми за органите, родителите, 

учителите, децата, малолетните и 

непълнолетните лица – в 

сътрудничество с асоциациите на 

родителите, които играят активна роля в 

областта на защитата на децата, 

малолетните и непълнолетни лица, 

както и със съответните организации на 

гражданското общество – с цел 

популяризиране на значението на 

семейните ценности (например взаимна 

отговорност, уважение и грижи), 

човешкото достойнство, 

самоуважението, недопускането на 

насилие, и като цяло правата на децата 

да бъдат закриляни от всички форми на 

сексуално насилие и сексуална 

експлоатация; 

29. настоятелно призовава 

държавите членки да приложат 

подходящи мерки, например 

повишаване на осведомеността на 

обществото, кампании за превенция, 

обучение и специални образователни 

програми за органите, родителите, 

учителите, децата, малолетните и 

непълнолетните лица – в 

сътрудничество с асоциациите на 

родителите, които играят активна роля в 

областта на защитата на децата, 

малолетните и непълнолетни лица, 

както и със съответните организации на 

гражданското общество – с цел 

популяризиране на медийната 

грамотност, сигурността в онлайн 

среда и значението на семейните 

ценности (например взаимна 

отговорност, уважение и грижи), 

човешкото достойнство, 

самоуважението, недопускането на 

насилие, и като цяло правата на децата 

да бъдат закриляни от всички форми на 

сексуално насилие и сексуална 

експлоатация; 
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