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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.12.2017 A8-0368/1 

Τροπολογία  1 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez 

Caldentey, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας 

2015/2129(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. ανησυχεί ιδιαιτέρως για τις απειλές 

και τους κινδύνους που θέτει η διάσταση 

του διαδικτύου στα παιδιά, ιδίως όσον 

αφορά τη στρατολόγηση παιδιών μέσω του 

διαδικτύου, καθώς και τη σεξουαλική 

προσέγγιση και άλλες μορφές 

παρακίνησης· θεωρεί ότι πρέπει να 

βρεθούν λύσεις για τον εντοπισμό, την 

υποβολή εκθέσεων και τη διερεύνηση 

τέτοιων επικίνδυνων πρακτικών· τονίζει 

την ανάγκη αύξησης του επιπέδου 

προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, 

αλλά και της δρομολόγησης 

προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και 

εκπαίδευσης σε σχέση με τους κινδύνους 

που υπάρχουν στο διαδίκτυο· 

9. ανησυχεί ιδιαιτέρως για τις απειλές 

και τους κινδύνους που θέτει η διάσταση 

του διαδικτύου στα παιδιά, ιδίως όσον 

αφορά τη στρατολόγηση παιδιών μέσω του 

διαδικτύου, καθώς και τη σεξουαλική 

προσέγγιση και άλλες μορφές 

παρακίνησης, δεδομένου ότι αυτό παρέχει 

μία άνευ προηγουμένου ανωνυμία στους 

χρήστες διότι αφού καθιστά δυνατή την 

απόκρυψη της πραγματικής ταυτότητας 

και των προσωπικών χαρακτηριστικών 

τους, όπως, για παράδειγμα, το στοιχείο 

της ηλικίας τους· θεωρεί ότι πρέπει να 

βρεθούν λύσεις για τον εντοπισμό, την 

υποβολή εκθέσεων και τη διερεύνηση 

τέτοιων επικίνδυνων πρακτικών· τονίζει 

την ανάγκη αύξησης του επιπέδου 

προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, 

αλλά και της δρομολόγησης 

προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και 

εκπαίδευσης σε σχέση με τους κινδύνους 

που υπάρχουν στο διαδίκτυο· 
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11.12.2017 A8-0368/2 

Τροπολογία  2 

Martina Michels, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez Caldentey, 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας 

2015/2129(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9α. ζητεί από την Επιτροπή να 

εξετάσει ένα εναλλακτικό νομοθετικό 

πλαίσιο, προκειμένου να καθιερωθεί 

κατάλληλος μηχανισμός 

παρακολούθησης των υπηρεσιών της 

κοινωνίας των πληροφοριών, όπως οι 

πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο που επί 

του παρόντος δεν έχουν συντακτική 

ευθύνη, βελτιώνοντας κατ' αυτόν τον 

τρόπο την προστασία των ανηλίκων από 

υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 

και από το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" 

(phishing)· 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Τροπολογία  3 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez 

Caldentey, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Barbara 

Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας 

2015/2129(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9β. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι 

περιορισμοί που επιβάλλονται στο 

επιγραμμικό περιεχόμενο πρέπει να 

βασίζονται στον νόμο, να 

προσδιορίζονται σαφώς, να είναι 

αναλογικοί και δικαιολογημένοι και να 

εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό· 

θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τυχόν μέτρα 

που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για 

την παρακολούθηση υπηρεσιών, όπως οι 

πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, πρέπει να 

περιορίζονται στην προστασία των 

ανηλίκων από υλικό σεξουαλικής 

κακοποίησης παιδιών και από το 

ηλεκτρονικό «ψάρεμα»· 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Τροπολογία  4 

Martina Michels, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez 

Caldentey, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Cornelia 

Ernst 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας 

2015/2129(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. εκφράζει την ανησυχία του για την 

εξάπλωση του φαινομένου των 

μεταδόσεων σε απευθείας σύνδεση στο 

διαδίκτυο, στις οποίες παιδιά είναι θύματα 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς οι 

δράστες αποδεικνύονται πολύ έξυπνοι και 

καινοτόμοι στη χρήση προηγμένης 

τεχνολογίας· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι 

όλα τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν 

προσπάθειες για να αναπτύξουν 

καινοτόμες τεχνικές εφαρμογές για την 

ανίχνευση και την παρεμπόδιση της 

πρόσβασης σε τέτοιες μεταδόσεις, αλλά 

και για να επιβάλουν περιορισμούς στην 

πληρωμή για τις υπηρεσίες αυτές. 

10. εκφράζει την ανησυχία του για την 

εξάπλωση του φαινομένου των 

μεταδόσεων σε απευθείας σύνδεση στο 

διαδίκτυο, στις οποίες παιδιά είναι θύματα 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς οι 

δράστες αποδεικνύονται πολύ έξυπνοι και 

καινοτόμοι στη χρήση προηγμένης 

τεχνολογίας· θεωρεί ότι όλα τα κράτη μέλη 

πρέπει, συνεπώς, να μεριμνούν για τη 

δίωξη των παράνομων αυτών 

δραστηριοτήτων, και ταυτόχρονα να 

παρεμποδίζουν πληρωμές για υπηρεσίες 

αυτού του είδους· 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/5 

Τροπολογία  5 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος 

Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez Caldentey, Τάκης Χατζηγεωργίου 

Νεοκλής Συλικιώτης, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας 

2015/2129(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει την ανάγκη 

αντιμετώπισης των νέων μορφών 

εγκληματικότητας στο διαδίκτυο, όπως η 

πορνογραφία εκδίκησης και ο σεξουαλικός 

εκβιασμός, που επηρεάζουν πολλούς 

νέους, ιδίως τα έφηβα κορίτσια· ζητεί από 

τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 

μελών και τις δικαστικές αρχές να λάβουν 

συγκεκριμένα μέτρα για την καταστολή 

της νέας αυτής μορφής εγκλήματος και 

από τον κλάδο του διαδικτύου, τις 

ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, τις ΜΚΟ 
και όλους τους συναφείς φορείς να 

αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, 

αναζητώντας λύσεις για την 

αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 

χρήσης των διαθέσιμων τεχνολογιών και 

αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες 

προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ταυτοποίηση προσώπων που διαπράττουν 

εγκλήματα στο διαδίκτυο· 

11. υπογραμμίζει την ανάγκη 

αντιμετώπισης των νέων μορφών 

εγκληματικότητας στο διαδίκτυο, όπως η 

πορνογραφία εκδίκησης και ο σεξουαλικός 

εκβιασμός, που επηρεάζουν πολλούς 

νέους, ιδίως τα έφηβα κορίτσια· ζητεί από 

τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 

μελών και τις δικαστικές αρχές να λάβουν 

συγκεκριμένα μέτρα για την καταστολή 

της νέας αυτής μορφής εγκλήματος και 

από τον κλάδο του διαδικτύου και όλους 

τους συναφείς φορείς να αναλάβουν την 

ευθύνη που τους αναλογεί και να 

παράσχουν λύσεις για την καταπολέμηση 

αυτών των εγκλημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 

χρήσης των διαθέσιμων τεχνολογιών, 

αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες 

προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ταυτοποίηση προσώπων που διαπράττουν 

εγκλήματα στο διαδίκτυο· 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Τροπολογία  6 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος 

Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, 

Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας 

2015/2129(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. εκφράζει την ανησυχία του για τη 

χρήση τεχνολογιών μετατροπής 

διευθύνσεων μέσω μεταφορέα βαθμίδας 

(NAT CGN) από τους παρόχους 

πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιτρέπουν 

την ταυτόχρονη κοινή χρήση μίας 

διεύθυνσης IP από περισσότερους 

χρήστες, υπονομεύοντας με τον τρόπο 

αυτό την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τη 

στοιχειοθέτηση της ευθύνης· καλεί τα 

κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους 

παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και τους φορείς εκμετάλλευσης 

δικτύων να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για 

να περιορίσουν τον αριθμό χρηστών ανά 

διεύθυνση IP, να καταργήσουν σταδιακά 

τη χρήση των τεχνολογιών CGN και να 

προβούν στις αναγκαίες επενδύσεις για την 

άμεση υιοθέτηση της επόμενης γενιάς 

διευθύνσεων πρωτοκόλλου διαδικτύου 

(έκδοση 6 – IPv6)· 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 

πρόσβασης στο διαδίκτυο και τους φορείς 

εκμετάλλευσης δικτύων να λάβουν τα 

αναγκαία μέτρα για να περιορίσουν τον 

αριθμό χρηστών ανά διεύθυνση IP, να 

καταργήσουν σταδιακά τη χρήση των 

τεχνολογιών CGN και να προβούν στις 

αναγκαίες επενδύσεις για την άμεση 

υιοθέτηση της επόμενης γενιάς 

διευθύνσεων πρωτοκόλλου διαδικτύου 

(έκδοση 6 – IPv6)· 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Τροπολογία  7 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez 

Caldentey, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Barbara 

Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας 

2015/2129(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. καλεί τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά 

προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, 

συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

τακτικής κατάρτισης, για όλους τους 

υπαλλήλους, εκπαιδευτές και εμπλεκόμενα 

μέρη που έρχονται σε επαφή με παιδιά, 

προκειμένου να εκτιμήσουν καλύτερα τον 

κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων· 

28. καλεί τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά 

προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, 

συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

τακτικής κατάρτισης, για όλους τους 

υπαλλήλους, εκπαιδευτές, ενώσεις γονέων 

και εμπλεκόμενα μέρη που έρχονται σε 

επαφή με παιδιά, προκειμένου να 

εκτιμήσουν καλύτερα τον κίνδυνο 

διάπραξης εγκλημάτων· 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/8 

Τροπολογία  8 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez 

Caldentey, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Cornelia 

Ernst 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας 

2015/2129(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα, όπως η 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, οι 

εκστρατείες πρόληψης, τα προγράμματα 

κατάρτισης και τα ειδικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τις αρχές, τους γονείς, 

τους δασκάλους, τα παιδιά και τους 

ανηλίκους – σε συνεργασία, επίσης, με 

συλλόγους γονέων που διαδραματίζουν 

ενεργό ρόλο στην προστασία παιδιών και 

ανηλίκων, καθώς και με σχετικές 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών – 

προκειμένου να προωθηθεί η σημασία των 

οικογενειακών αξιών (π.χ. η αμοιβαία 

ευθύνη, ο σεβασμός και η φροντίδα), της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

αυτοεκτίμησης, της μη χρήσης βίας και, 

γενικότερα, των δικαιωμάτων των παιδιών 

να προστατεύονται από όλες τις μορφές 

σεξουαλικής κακοποίησης και 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης· 

29. παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα, όπως η 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, οι 

εκστρατείες πρόληψης, τα προγράμματα 

κατάρτισης και τα ειδικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τις αρχές, τους γονείς, 

τους δασκάλους, τα παιδιά και τους 

ανηλίκους – σε συνεργασία, επίσης, με 

συλλόγους γονέων που διαδραματίζουν 

ενεργό ρόλο στην προστασία παιδιών και 

ανηλίκων, καθώς και με σχετικές 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών – 

προκειμένου να προωθηθεί η εξοικείωση 

με τα μέσα επικοινωνίας, η ασφάλεια στο 

διαδίκτυο και η σημασία των 

οικογενειακών αξιών (π.χ. η αμοιβαία 

ευθύνη, ο σεβασμός και η φροντίδα), της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

αυτοεκτίμησης, της μη χρήσης βίας και, 

γενικότερα, των δικαιωμάτων των παιδιών 

να προστατεύονται από όλες τις μορφές 

σεξουαλικής κακοποίησης και 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης· 

Or. en 
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