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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.12.2017 A8-0368/1 

Módosítás  1 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 

elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása 

2015/2129(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. különösen aggódik az internetes 

dimenzió gyermekekre jelentett veszélyei 

és kockázatai, különösen a gyermekek 

interneten keresztül történő toborzása, az 

online csábítás és a felbujtás egyéb formái 

miatt; úgy véli, hogy ezért megoldásokat 

kell találni az ilyen veszélyes gyakorlatok 

azonosítására, bejelentésére és 

vizsgálatára; hangsúlyozza, hogy szükség 

van a gyermekek online védelmének 

fokozására, és ezzel egy időben az online 

környezet veszélyeiről tájékoztató 

programok indítására; 

9. különösen aggódik az internetes 

dimenzió gyermekekre jelentett veszélyei 

és kockázatai, különösen a gyermekek 

interneten keresztül történő toborzása, az 

online csábítás és a felbujtás egyéb formái 

miatt, mivel az internet minden eddiginél 

nagyobb mértékű névtelenséget biztosít a 

felhasználók számára, és azok elrejthetik 

valós személyiségüket és személyes 

jellemzőiket, például életkorukat; úgy véli, 

hogy ezért megoldásokat kell találni az 

ilyen veszélyes gyakorlatok azonosítására, 

bejelentésére és vizsgálatára; 

hangsúlyozza, hogy szükség van a 

gyermekek online védelmének fokozására, 

és ezzel egy időben az online környezet 

veszélyeiről tájékoztató programok 

indítására; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/2 

Módosítás  2 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 

elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása 

2015/2129(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9a. kéri a Bizottságot, hogy vegye 

fontolóra egy alternatív jogalkotási keret 

kialakítását annak érdekében, hogy 

megfelelő mechanizmust hozzanak létre 

az információs társadalom jelenleg 

szerkesztői felelősséggel nem rendelkező 

szolgáltatásainak, például a 

videómegosztó platformok nyomon 

követésére, és ezáltal jobban védve a 

kiskorúakat a gyermekpornográfiától és 

az online adathalászattól; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Módosítás  3 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 

elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása 

2015/2129(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9b. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 

online tartalomra vonatkozó 

korlátozásokat jogszabályban kell 

rögzíteni, jól megfogalmazott, arányos, 

legitim módon és egyértelmű cél 

érdekében; úgy véli ezért, hogy a 

tagállamok által a szolgáltatások – 

például a videómegosztó platformok – 

figyelemmel kísérésére irányuló bármely 

intézkedésnek a kiskorúak szexuális 

bántalmazással és online adathalászattal 

szembeni védelmére kell korlátozódnia; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Módosítás  4 

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

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 

elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása 

2015/2129(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. aggasztónak tartja a gyermekek 

szexuális kizsákmányolását bemutató élő 

internetes közvetítések számának 

növekedését, amelyekben az agresszorok 

rendkívül ügyesnek és innovatívnak 

bizonyulnak a technológiai vívmányok 

felhasználásában; ezért minden 

tagállamnak törekednie kell az olyan 

innovatív műszaki megoldások 

kiépítésére, amelyek felderítik és zárolják 

az ilyen tartalmakhoz való hozzáférést és 

ugyanakkor korlátozzák az ilyen 

szolgáltatások megfizetését; 

10. aggasztónak tartja a gyermekek 

szexuális kizsákmányolását bemutató élő 

internetes közvetítések számának 

növekedését, amelyekben az agresszorok 

rendkívül ügyesnek és innovatívnak 

bizonyulnak a technológiai vívmányok 

felhasználásában; az ilyen jogellenes 

tevékenységeket ezért minden 

tagállamnak bíróság elé kell vinnie, 

ugyanakkor zárolnia kellene az ilyen 

szolgáltatásokért folyósított kifizetéseket; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/5 

Módosítás  5 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 

elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása 

2015/2129(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. hangsúlyozza, hogy foglalkozni 

kell az online bűnözés új formáival, 

például a bosszúpornóval és a szexuális 

zsarolással, amely sok fiatalt, különösen a 

serdülőkorú lányokat érinti; felhívja a 

tagállamok bűnüldöző és igazságügyi 

hatóságait, hogy konkrét intézkedéseket 

fogadjanak el a bűncselekmények ezen új 

formája ellen, továbbá felszólítja az 

internetszolgáltatókat, a forródrótokat, a 

nem kormányzati szervezeteket és az 

összes érintett szervet, hogy vegyék ki 

részüket a közös felelősségvállalásból, 

ugyanakkor törekedjenek e 

bűncselekmények leküzdésére megoldást 

találni, ideértve a rendelkezésre álló 

technológiák jobb felhasználását és új 

technológiák kifejlesztését az online 

bűncselekményeket elkövetők 

azonosításának megkönnyítése érdekében; 

11. hangsúlyozza, hogy foglalkozni 

kell az online bűnözés új formáival, 

például a bosszúpornóval és a szexuális 

zsarolással, amely sok fiatalt, különösen a 

serdülőkorú lányokat érinti; felhívja a 

tagállamok bűnüldöző és igazságügyi 

hatóságait, hogy konkrét intézkedéseket 

fogadjanak el a bűncselekmények ezen új 

formája ellen, továbbá felszólítja az 

internetszolgáltatókat és az összes érintett 

szervet, hogy vegyék ki részüket a közös 

felelősségvállalásból, és e 

bűncselekmények leküzdésére találjanak 

megoldást, ideértve a rendelkezésre álló 

technológiák jobb felhasználását és új 

technológiák kifejlesztését az online 

bűncselekményeket elkövetők 

azonosításának megkönnyítése érdekében; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Módosítás  6 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja 

Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 

elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása 

2015/2129(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

az internetszolgáltatók a szolgáltatói 

szintű hálózati címfordító technológiákat 

(NAT CGN) alkalmazzák, amelyek 

lehetővé teszik, hogy több felhasználónak 

egyidejűleg azonos legyen az IP-címe, ami 

veszélyezteti az online biztonságot és 

felelősség megállapítását; felszólítja a 

tagállamokat, hogy ösztönözzék az 

internetszolgáltatókat és a 

hálózatüzemeltetőket az egy IP-címre jutó 

felhasználók számának korlátozásához 

szükséges intézkedések meghozatalára, a 

CGN-technológiák alkalmazásának 

fokozatos megszüntetésére és a 6-os 

verziószámú internetprotokoll-címek 

(IPv6) legújabb generációjának 

mihamarabbi alkalmazásához szükséges 

beruházások elvégzésére; 

23. felszólítja a tagállamokat, hogy 

ösztönözzék az internetszolgáltatókat és a 

hálózatüzemeltetőket az egy IP-címre jutó 

felhasználók számának korlátozásához 

szükséges intézkedések meghozatalára, a 

CGN-technológiák alkalmazásának 

fokozatos megszüntetésére és a 6-os 

verziószámú internetprotokoll-címek 

(IPv6) legújabb generációjának 

mihamarabbi alkalmazásához szükséges 

beruházások elvégzésére; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Módosítás  7 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 

elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása 

2015/2129(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. felhívja a tagállamokat, hogy 

vezessenek be hatékony megelőző és 

intervenciós programokat, többek között a 

gyermekekkel kapcsolatba kerülő hivatalos 

nevelők és az érintettek számára szervezett 

rendszeres képzési programokat, hogy 

jobban fel lehessen mérni a 

bűncselekmények elkövetésének 

kockázatát; 

28. felhívja a tagállamokat, hogy 

vezessenek be hatékony megelőző és 

intervenciós programokat, többek között a 

gyermekekkel kapcsolatba kerülő hivatalos 

nevelők, a szülői egyesületek és az 

érintettek számára szervezett rendszeres 

képzési programokat, hogy jobban fel 

lehessen mérni a bűncselekmények 

elkövetésének kockázatát; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/8 

Módosítás  8 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 

elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása 

2015/2129(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. sürgeti a tagállamokat, hogy a 

gyermekek és a kiskorúak védelmével 

foglalkozó szülők egyesületével, valamint 

az érintett civil társadalmi szervezetekkel 

együttműködve tegyék meg a megfelelő 

intézkedéseket, például a figyelem 

felkeltését, megelőző kampányokat, a 

hatóságok, a szülők, a tanárok, a 

gyermekek és a kiskorúak számára nyújtott 

képzést és külön oktatási programokat , a 

családi értékek (például a kölcsönös 

felelősség, a tisztelet és a gondoskodás), az 

emberi méltóság, az önbecsülés, az 

erőszakmentesség, és általánosságban a 

gyermekek jogainak a szexuális 

bántalmazás és a szexuális kizsákmányolás 

minden formája elleni védelme érdekében; 

29. sürgeti a tagállamokat, hogy a 

gyermekek és a kiskorúak védelmével 

foglalkozó szülők egyesületével, valamint 

az érintett civil társadalmi szervezetekkel 

együttműködve tegyék meg a megfelelő 

intézkedéseket, például a figyelem 

felkeltését, megelőző kampányokat, a 

hatóságok, a szülők, a tanárok, a 

gyermekek és a kiskorúak számára nyújtott 

képzést és külön oktatási programokat, a 

médiaműveltség, az online biztonság és a 

családi értékek (például a kölcsönös 

felelősség, a tisztelet és a gondoskodás), az 

emberi méltóság, az önbecsülés, az 

erőszakmentesség, és általánosságban a 

gyermekek jogainak a szexuális 

bántalmazás és a szexuális kizsákmányolás 

minden formája elleni védelme érdekében; 

Or. en 

 

 


