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11.12.2017 A8-0368/1 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych 

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej 

2015/2129(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. wyraża szczególne zaniepokojenie 

zagrożeniem i ryzykiem dla dzieci 

stwarzanym przez przestrzeń internetową, 

zwłaszcza w odniesieniu do nakłaniania 

dzieci przez internet oraz nagabywania 

dzieci dla celów seksualnych i innych form 

podżegania; uważa zatem, że należy 

znaleźć sposoby wykrywania i zgłaszania 

takich niebezpiecznych praktyk oraz 

prowadzenia dochodzeń w ich sprawie; 

podkreśla konieczność zwiększenia 

poziomu ochrony dzieci w internecie, przy 

jednoczesnym prowadzeniu programów 

uświadamiających i informacyjnych w 

zakresie zagrożeń występujących w 

internecie; 

9. wyraża szczególne zaniepokojenie 

zagrożeniem i ryzykiem dla dzieci 

stwarzanym przez przestrzeń internetową, 

zwłaszcza w odniesieniu do nakłaniania 

dzieci przez internet oraz nagabywania 

dzieci dla celów seksualnych i innych form 

podżegania, ponieważ internet zapewnia 

użytkownikom bezprecedensową 

anonimowość – mogą oni ukryć własną 

tożsamość i dane osobowe, takie jak na 

przykład wiek; uważa zatem, że należy 

znaleźć sposoby wykrywania i zgłaszania 

takich niebezpiecznych praktyk oraz 

prowadzenia dochodzeń w ich sprawie; 

podkreśla konieczność zwiększenia 

poziomu ochrony dzieci w internecie, przy 

jednoczesnym prowadzeniu programów 

uświadamiających i informacyjnych w 

zakresie zagrożeń występujących w 

internecie; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/2 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych 

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej 

2015/2129(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9a. zwraca się do Komisji o rozważenie 

alternatywnych ram prawnych w celu 

ustanowienia właściwego mechanizmu 

monitorowania usług społeczeństwa 

informacyjnego, takich jak platformy 

udostępniania plików wideo, które nie 

ponoszą obecnie odpowiedzialności 

redakcyjnej, aby w ten sposób lepiej 

chronić małoletnich przed materiałami 

przedstawiającymi seksualne 

wykorzystywanie dzieci oraz przed 

wyłudzaniem informacji online; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych 

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej 

2015/2129(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9b. przypomina Komisji, że 

ograniczenia mające zastosowanie do 

treści online muszą być zakorzenione w 

prawie, należycie określone, 

proporcjonalne, uzasadnione i powinien 

im przyświecać wyraźny cel; uważa w 

związku z tym, że wszelkie środki 

ustanowione przez państwa członkowskie 

w celu monitorowania takich usług jak 

platformy udostępniania plików wideo 

muszą ograniczać się do ochrony 

małoletnich przed materiałami 

przedstawiającym wykorzystywanie 

seksualne dzieci i przed wyłudzaniem 

informacji online; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych 

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej 

2015/2129(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 

coraz częstszymi przypadkami 

transmitowania na żywo w internecie 

przypadków niegodziwego traktowania 

dzieci w celach seksualnych, których 

sprawcy są wysoce wykwalifikowani i 

innowacyjni w korzystaniu z 

zaawansowanych technologii; uważa, że 

wszystkie państwa członkowskie powinny 

w związku z tym dążyć do rozwijania 

innowacyjnych rozwiązań technicznych, 

aby wykrywać takie treści i blokować 

dostęp do nich, przy jednoczesnym 

ograniczaniu korzystania z usług 

płatniczych służących uzyskaniu dostępu 

do tych treści; 

10. wyraża zaniepokojenie w związku z 

coraz częstszymi przypadkami 

transmitowania na żywo w internecie 

przypadków niegodziwego traktowania 

dzieci w celach seksualnych, których 

sprawcy są wysoce wykwalifikowani i 

innowacyjni w korzystaniu z 

zaawansowanych technologii; uważa, że 

wszystkie państwa członkowskie powinny 

w związku z tym ścigać osoby zajmujące 

się taką niezgodną z prawem 

działalnością, przy jednoczesnym 

blokowaniu korzystania z usług 

płatniczych służących uzyskaniu dostępu 

do tego rodzaju treści; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/5 

Poprawka  5 

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

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

Sylikiotis, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych 

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej 

2015/2129(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla potrzebę uwzględnienia 

nowych form przestępstw w internecie 

takich jak rozpowszechnianie treści 

pornograficznych umotywowane zemstą i 

szantaż przy użyciu treści 

pornograficznych, które dotykają wiele 

młodych osób, a w szczególności 

dziewcząt; wzywa organy ścigania państw 

członkowskich i wymiar sprawiedliwości 

do przyjęcia konkretnych środków 

ukierunkowanych na zwalczanie tej nowej 

formy przestępczości oraz apeluje do 

przemysłu internetowego, serwisów 

interwencyjnych, organizacji 

pozarządowych i wszystkich właściwych 

organów o przyjęcie 

współodpowiedzialności, przy 

jednoczesnym dążeniu do wypracowania 
rozwiązań służących zwalczaniu tych 

przestępstw, w tym do lepszego 

wykorzystywania dostępnych technologii i 

opracowania nowych technologii w celu 

ułatwienia identyfikacji osób 

popełniających przestępstwa w internecie; 

11. podkreśla potrzebę uwzględnienia 

nowych form przestępstw w internecie 

takich jak rozpowszechnianie treści 

pornograficznych umotywowane zemstą i 

szantaż przy użyciu treści 

pornograficznych, które dotykają wiele 

młodych osób, a w szczególności 

dziewcząt; wzywa organy ścigania państw 

członkowskich i wymiar sprawiedliwości 

do przyjęcia konkretnych środków 

ukierunkowanych na zwalczanie tej nowej 

formy przestępczości oraz apeluje do 

przemysłu internetowego i wszystkich 

właściwych organów o przyjęcie 

współodpowiedzialności oraz 

wypracowanie rozwiązań służących 

zwalczaniu tych przestępstw, w tym do 

lepszego wykorzystywania dostępnych 

technologii i opracowania nowych 

technologii w celu ułatwienia identyfikacji 

osób popełniających przestępstwa w 

internecie; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Poprawka  6 

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

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

Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych 

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej 

2015/2129(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wyraża zaniepokojenie 

korzystaniem z technologii translacji 

adresów sieciowych klasy operatorskiej 

(NAT CGN) przez dostawców usług 

internetowych, które to technologie 

pozwalają na korzystanie z jednego adresu 

IP przez wielu użytkowników 

jednocześnie, przez co stanowią 

zagrożenie dla bezpieczeństwa w 

internecie i możliwości stwierdzenia 

odpowiedzialności; wzywa państwa 

członkowskie, by zachęcały dostawców 

usług internetowych i operatorów sieci do 

przyjmowania koniecznych środków w 

celu ograniczenia liczby użytkowników 

przypadających na adres IP, stopniowej 

rezygnacji z technologii CGN i 

dokonywania koniecznych inwestycji w 

celu pilnego przyjęcia adresów protokołu 

internetowego nowej generacji (IPv6); 

23. wzywa państwa członkowskie, by 

zachęcały dostawców usług internetowych 

i operatorów sieci do przyjmowania 

koniecznych środków w celu ograniczenia 

liczby użytkowników przypadających na 

adres IP, stopniowej rezygnacji z 

technologii CGN i dokonywania 

koniecznych inwestycji w celu pilnego 

przyjęcia adresów protokołu internetowego 

nowej generacji (wersja 6 - IPv6); 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych 

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej 

2015/2129(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. wzywa państwa członkowskie do 

wdrożenia skutecznych programów 

zapobiegawczych i interwencyjnych, w 

tym programów regularnych szkoleń dla 

wszystkich urzędników, pedagogów i 

zainteresowanych podmiotów mających 

kontakt z dziećmi na potrzeby lepszej 

oceny ryzyka popełnienia przestępstwa; 

28. wzywa państwa członkowskie do 

wdrożenia skutecznych programów 

zapobiegawczych i interwencyjnych, w 

tym programów regularnych szkoleń dla 

wszystkich urzędników, pedagogów, 

stowarzyszeń rodziców i zainteresowanych 

podmiotów mających kontakt z dziećmi na 

potrzeby lepszej oceny ryzyka popełnienia 

przestępstwa; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/8 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych 

i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej 

2015/2129(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

29. pilnie wzywa wszystkie państwa 

członkowskie do przyjęcia właściwych 

środków, takich jak uświadamianie 

społeczeństwa, kampanie prewencyjne, 

szkolenia i specjalne programy edukacyjne 

dla organów władzy, rodziców, 

nauczycieli, dzieci i małoletnich – we 

współpracy ze stowarzyszeniami rodziców 

odgrywającymi czynną rolę w zakresie 

ochrony dzieci i osób małoletnich oraz 

odpowiednimi organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego – aby 

promować znaczenie wartości rodzinnych 

(np. wzajemnej odpowiedzialności, 

szacunku i opieki), godności człowieka, 

samooceny i unikania przemocy, a także w 

bardziej ogólnym wymiarze 

zabezpieczenie prawa dzieci do ochrony 

przed wszelkimi formami niegodziwego 

traktowania w celach seksualnych i 

wykorzystywania seksualnego; 

29. pilnie wzywa wszystkie państwa 

członkowskie do przyjęcia właściwych 

środków, takich jak uświadamianie 

społeczeństwa, kampanie prewencyjne, 

szkolenia i specjalne programy edukacyjne 

dla organów władzy, rodziców, 

nauczycieli, dzieci i małoletnich – we 

współpracy ze stowarzyszeniami rodziców 

odgrywającymi czynną rolę w zakresie 

ochrony dzieci i osób małoletnich oraz 

odpowiednimi organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego – aby 

promować umiejętności korzystania z 

mediów, bezpieczeństwo w internecie oraz 

znaczenie wartości rodzinnych (np. 

wzajemnej odpowiedzialności, szacunku i 

opieki), godności człowieka, samooceny i 

unikania przemocy, a także w bardziej 

ogólnym wymiarze zabezpieczenie prawa 

dzieci do ochrony przed wszelkimi 

formami niegodziwego traktowania w 

celach seksualnych i wykorzystywania 

seksualnego; 

Or. en 

 

 


