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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

az alábbi javaslatokat: 

1. emlékeztet rá, hogy a gyermekek és kiskorúak szexuális bántalmazása és a 

gyermekpornográfia elleni küzdelmet kiemelten kell kezelniük a tagállamoknak, és mint 

ilyen, átfogó és multidiszciplináris megközelítést és zéró toleranciát igényel; ennélfogva 

úgy véli, hogy a figyelemfelkeltés, a megelőző kampányok, a hatóságok, szülők, tanárok, 

gyermekek és kiskorúak számára nyújtott képzés és az oktatás eszközei, különösen a 

gyermekek és kiskorúak védelmével foglalkozó szülői egyesületekkel, valamint az érintett 

civil társadalmi szervezetekkel való együttműködésben épp olyan alapvetőek az e 

bűncselekmények elleni küzdelemben, mint az áldozatok és családjaik támogatása, a 

bűncselekmények kivizsgálása, a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélést 

ábrázoló anyagok eltávolítása és az elkövetők büntetőeljárás alá vonása; 

2. tudomásul veszi a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a 

gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1 végrehajtásáról szóló bizottsági jelentést, és megállapítja, 

hogy a közelmúltbeli fejlemények ellenére van még mit javítani, amíg az irányelv minden 

tagállamban ki tud teljesedni; megismétli, hogy az irányelv végrehajtása során a gyermek 

mindenek felett álló érdeke az elsődleges mérlegelési szempont; sürgeti a Bizottságot, 

támogassa a tagállamokat az irányelv Unió-szerte történő helyes és teljes mértékű 

átültetésében, hogy a gyermekek a teljes hozzáadott értékéből részesülhessenek; 

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezeljék kiemelten a gyermekek szexuális 

zaklatásának és szexuális kizsákmányolásának megelőzését, és erősítsék meg az oktatási 

és képzési intézményekkel, a szexuális zaklatással kapcsolatos információs pontokkal, a 

nemzetközi, a nem kormányzati és a civil társadalmi szervezetekkel és a magáncégekkel 

való együttműködésüket hatékony és innovatív megelőzési politikák kialakítása, köztük a 

témában oktatási és kereskedelmi anyagok kidolgozása érdekében; 

4. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 2011/93/EU irányelv végrehajtásában a tagállamok 

előtt álló legnagyobb kihívások a bűnmegelőzési intézkedésekre és a gyermek 

áldozatoknak nyújtott segítségre, támogatásra és védelemre vonatkozó rendelkezésekhez 

kapcsolódnak; ösztönzi a Bizottságot, hogy a végrehajtási jelentésében adjon tájékoztatást 

a bevált gyakorlatairól, köztük a különböző tagállamokban ténylegesen elfogadott 

intézkedésekről és azok hatásairól a gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális 

kizsákmányolása és a gyermekbántalmazást tartalmazó képek elleni küzdelemre; 

5. tájékoztat, hogy a gyermekek offline és online szexuális bántalmazása és szexuális 

kizsákmányolása, köztük a gyermekek zaklatását ábrázoló anyagok továbbra is komoly 

aggodalomra adnak okot, emellett súlyos bűncselekménynek és az áldozatok alapvető 

jogai megsértésének minősülnek; hangsúlyozza, hogy e bűncselekmények rövid és hosszú 

távú fizikai, pszichológiai és szociális károkat okoznak a gyermekeknek, az újbóli 

áldozattá válás és az áldozatok megbélyegzésének folyamatos kockázatával az online 

                                                 
1 HL L 335., 2011.12.17., 1. o. 
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környezeten keresztül; 

6. hangsúlyozza, hogy sürgős szükség van átfogó szakpolitikai válaszra a gyermekek 

interneten történő szexuális kizsákmányolásának és szexuális zaklatásának új formái, mint 

például az internetes erőszak, a szexuális zsarolás, a kereskedelmi internetes közvetítés, a 

bosszúpornó, a voyeurizmus és a becserkészés ellen, ideértve az áldozatazonosításra és az 

áldozatok támogatására összpontosító erőfeszítések és források megerősítését; azt ajánlja 

ezzel kapcsolatban a Bizottságnak, hogy folytassa annak megvizsgálását, hogy a 

2011/93/EU irányelv célkitűzései ténylegesen teljesültek-e, és hogy az irányelv megfelelő 

választ ad-e az új digitális és technológiai kihívásokra és fenyegetésekre; 

7. sürgeti azokat a tagállamokat, amelyek még nem hajtották végre teljes mértékben az 

irányelv 22., 23., 24. és 18., 19. és 20. cikkét, hogy haladéktalanul hajtsák végre azokat, és 

hogy különösen hozzanak megelőző intézkedéseket a gyermekekkel és kiskorúakkal 

várhatóan kapcsolatba kerülő hivatalos személyek rendszeres képzését illetően; 

8. sürgeti a tagállamokat a nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyermek és kiskorú 

áldozatainak nyújtott segítségre, támogatásra és védelmi intézkedésekre vonatkozó 

rendelkezések (18., 19. és 20. cikk) végrehajtására, illetve az áldozatok gyors 

felismerésére és pszichológiai támogatásukra tett erőfeszítéseik fokozására; felhívja a 

tagállamokat – figyelembe véve a gyermek legfőbb érdekeit – annak biztosítására, hogy az 

áldozatok jogairól szóló irányelvnek1 megfelelően a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 

gyermek áldozatait különösen kiszolgáltatott áldozatként ismerjék el egyedi 

segítségnyújtási és védelmi intézkedések révén, ilyen például annak lehetősége, hogy 

nyilvános meghallgatás nélkül tehessenek vallomást, illetve annak lehetősége, hogy csak a 

kifejezetten erre a célra kiképzett személyekkel legyenek kapcsolatban; 

9. felhívja a tagállamokat, hogy a 23. cikkel összhangban nyújtsanak megfelelő képzést és 

ismereteket az online környezet új fenyegetéseiről és a mobil technológiák és az internet 

széles körű használatáról és az azokhoz való hozzáférésről, különösen az 

igazságszolgáltatás és a rendőrség egységei számára, hogy megfelelően tudják végezni a 

nyomozást és az elkövetők felelősségre vonását, és támogatást tudjanak nyújtani az 

áldozatoknak; 

10. megismétli, hogy elegendő anyagi és emberi erőforrásra, valamint nyomozati hatáskörre 

és eszközökre, köztük csúcstechnológiai képességek kifejlesztésére van szükség az 

illegális online tartalom megakadályozása, az áldozatok és az elkövetők jobb és gyorsabb 

azonosításának biztosítása, illetve az új online fenyegetésekre és terjedő trendekre adott 

válasz céljából, ideértve a gyermekekkel szemben elkövetett visszaéléssel kapcsolatos 

anyagok új csatornákon és ügyletekkel történő terjesztését is; 

11. felhívja a Bizottságot a tagállamok bevált gyakorlatai és tapasztalatai megosztásának 

előmozdítására és támogatására; hangsúlyozza, hogy az érintett felek önkéntes 

kezdeményezései hasznos támogatást nyújthatnak az ilyen bűncselekmények elleni 

küzdelemben, de nem helyettesíthetik a hatékony jogalkotási rendelkezéseket; 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a bűncselekmények áldozatainak 

jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi 

kerethatározat felváltásáról (HL L 315., 2012.11.14., 57. o.). 
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12. egyetért azzal, hogy helyi szinten kell előmozdítani a gyermekek és a felnőttek, különösen 

a szülők és a gyermekekkel kapcsolatban lévők számára a figyelemfelkeltő anyagokat, 

csatornákat és kampányokat azzal a céllal, hogy segítsük őket megérteni és megelőzni az 

online kockázatokat, biztonságos online környezetet biztosítsunk számukra, és 

előmozdítsuk a gyermekek pozitív online tapasztalatait; 

13. kiemeli, hogy a megelőző intézkedéseknek ki kell terjedniük különösen a technológiához 

kapcsolódó szempontokra is, a biztonságosabb internet és a digitális jártasság biztosítása 

érdekében; ösztönzi ezért a tagállamokat, hogy fontolják meg képzések és oktatási 

kezdeményezések programjaikba és oktatási tanterveikbe, az életkornak megfelelő módon 

való beillesztését a médiaműveltség és az online biztonság előmozdítása, illetve annak 

céljából, hogy a gyermekeknek és kiskorúaknak nagyon korai életkortól kezdve meg kell 

tanítani a szexuális bántalmazás megelőzését, köztük azt, hogy hogyan azonosítsák és 

védjék meg magukat az online anyag által képviselt veszélytől, és hogyan vegyék észre a 

helytelen viselkedés jeleit, és ezeket hogyan jelentsék; felhívja továbbá a tagállamokat 

szigorú technikai eszközöket – például az életkornak megfelelő adatvédelmi beállításokat 

– alkalmazó rendelkezések elfogadására, mint például az alapértelmezett titkosítás és 

szülői felügyelet, a gyermekek és kiskorúak maximális védelmének biztosítása érdekében; 

14. kiemeli, hogy a kiberbűnözés gyorsan változó jellege és a technológiai változások üteme 

miatt a mechanizmusok és a fejlett technikák kutatásához és fejlesztéséhez, köztük a 

szoftverfejlesztéshez folyamatosan alkalmazkodó megközelítésre van szükség, amely 

lehetővé tenné az illegális tartalom, mint például a gyermekekkel való szexuális 

visszaélést mutató online tartalom korai észlelését, blokkolását és eltávolítását; felhívja 

ezért a tagállamokat, hogy erősítsék meg a fellépéseiket, és folyamatosan alakítsák a 

gyermekek szexuális bántalmazásának megelőzési terveiket és politikáikat, hogy 

felvegyék a harcot a gyermekek online szexuális bántalmazása, szexuális 

kizsákmányolása és a gyermekpornográfia ellen, és felhívja a Bizottságot, hogy támogassa 

az erőfeszítéseiket; 

15. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is szorosan kövesse nyomon a tagállamok által 

elfogadott átültetési intézkedéseket, és időben kezdeményezzen kötelezettségszegési 

eljárást, ha ezen intézkedések nem felelnek meg az irányelvnek; 

16. hangsúlyozza a szülők szerepét a gyermekek és a kiskorúak szexuális 

kizsákmányolásának megelőzésében iránymutatások meghatározása, a gyermekek és a 

kiskorúak internet- és közösségimédia-használatának nyomon követése, valamint a 

gyermekek és a kiskorúak a gyermekpornográfia veszélyeiről való tájékoztatása révén; 

17. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy könnyítsék meg a nem kormányzati 

szervezetek állami forrásokhoz való hozzáférését a gyermekek és a kiskorúak online 

szexuális kizsákmányolására és a gyermekpornográfiára vonatkozó megelőző és oktatási 

tevékenységek tekintetében, és hogy adjanak nagyobb nyilvánosságot ennek az ügynek; 

18. emlékeztet rá, hogy a gyermekek és a kiskorúak online szexuális kizsákmányolása egy 

folyamatosan változó, ijesztő, és az áldozatokra nézve hosszú távú ismétlődő 

következményekkel járó jelenség, amely igazodik a technológiai változásokhoz, és hogy 

az Internetes Forróvonal-szolgáltatók Nemzetközi Szövetsége (INHOPE) szerint 

folyamatosan csökken a gyermekpornográfia áldozatainak átlagos életkora ; kiemeli, hogy 

a fájlcserélő (peer-to-peer), a Deep Web és a Darknet hálózatok magas szintű anonimitást 
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nyújtanak az elkövetők számára, és ezért gyermekpornográfia cseréjére is használják őket; 

19. ösztönzi a médiát és a hirdetési ágazatot a gyermekek és a kiskorúak méltóságának és 

ártatlanságának megvédésére a termékeik gyártása során társszabályozó mechanizmusok, 

magatartási kódexek és egyéb önkéntes fellépések révén; 

20. azt ajánlja, hogy az illetékes nemzeti hatóságok által elkészített és az internetszolgáltatók 

számára az illegális tartalmak eltávolítása céljából, biztonságos csatornákon elküldött, a 

gyermekpornográfiát tartalmazó weboldalak feketelistáját egyértelmű és átlátható 

kritériumok alapján állítsák össze, amelyek a jogbiztonság megfelelő szintjét nyújtják, és 

összhangban vannak ezen irányelvvel, az emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelméről szóló egyezménnyel és az Európai Unió Alapjogi Chartájával; mivel ez a 

nemzeti határokon átnyúló globális probléma, hangsúlyozza emellett, hogy szükség van az 

ilyen weboldalak feketelistáinak megosztására a tagállamok között az Interpollal, az 

Europollal és annak Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központjával és a 

harmadik országokkal való megerősített együttműködésen keresztül; ajánlja emellett, 

hogy ezeket a listákat célzottan alakítsák ki és rendszeresen frissítsék ; 

21. ösztönzi a tagállamokat, hogy a 24. cikk (4) bekezdésével összhangban gondoskodjanak 

róla, hogy az elítélt elkövetők által jelentett veszélyről és a visszaesési kockázatukról 

értékelés készüljön; támogatja, hogy a bűnüldözési hatóságok rendszeresen megosszák 

egymással a gyermekek elleni szexuális bűncselekményeket elkövetőkre vonatkozó ezen 

értékeléseket és a bűnügyi nyilvántartás adatait annak megakadályozása érdekében, hogy 

e személyek észrevétlenül az egyik tagállamból egy másikba költözzenek, különösen 

amennyiben gyermekekkel vagy kiskorúakkal, vagy gyermekgondozási intézményekben 

dolgoznak vagy önkénteskednek; felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák a 

büntetőítéletekre és eltiltásokra vonatkozó információmegosztást, és javítsák a bűntettesek 

nemzeti nyilvántartásán belüli adatgyűjtést; 

22. hangsúlyozza, hogy a rendszeres adatgyűjtés és a gyermekekkel szembeni szexuális 

visszaélésekre és a gyermekek szexuális kizsákmányolására vonatkozó aktuális szintekkel 

és módszerekkel kapcsolatos tényszerű információk terjesztése, valamint a gyermekek, a 

szülők és a gyermekekkel foglalkozó személyek megfelelő ismeretekkel és eszközökkel 

való ellátása alapvetően fontos e fenyegetés megelőzése szempontjából; 

23. felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az Európa Tanács határozatait, különös 

tekintettel a Parlamenti Közgyűlésnek a gyermekek túlzott mértékű szexualizálása elleni 

küzdelemről szóló, 2092(2016). számú ajánlására; 

24. sürgeti a tagállamokat, hogy a nemzeti forróvonalakkal együttműködésben kötelezzék az 

internetszolgáltatókat az infrastruktúrájukban észlelt, gyermekek elleni szexuális 

visszaélést és gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok eltávolítására és a bűnüldöző 

hatóságoknak és a nemzeti forróvonalaknak történő jelentésére, és felhívja az 

internetszolgáltatókat a bizonyítékok megfelelő jogi eljárás alapján és az Európai Unió 

Alapjogi Chartájával és az ENSZ gyermekjogi egyezményével összhangban történő 

megőrzésére; hangsúlyozza, hogy az infokommunikációs technológiák és az 

internetszolgáltatók fontos szerepet játszanak az illegális online tartalmak gyors és 

hatékony, az illetékes bűnüldöző hatóságok kérésére történő eltávolításában; 

25. sürgeti azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy haladéktalanul 
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fogadjanak el biztonságos és a gyermekek iránt érzékeny jelentéstételi és tanácsadási 

mechanizmusokat, például a telefonos segélyvonalakat vagy az e-mail címmel rendelkező 

internetes forróvonalakat, vagy táblagépen vagy okostelefonon használható 

alkalmazásokat, amelyeken az internetes felhasználók – akár névtelenül – bejelenthetik, 

ha gyermekpornográfiát találtak online, és amelyek képesek gyorsan értékelni ezt a 

bejelentett tartalmat, és adott esetben az értesítési-eltávolítási eljárásokat alkalmazni, 

illetve a területükön kívül tárolt tartalmat is eltávolítani; úgy véli, hogy az ilyen 

forróvonalak számára engedélyezni kell, hogy proaktív módon keressék a 

gyermekpornográfiát, ahogy azt az Egyesült Királyságban az Internet Watch Foundation 

(IWF) teszi; felhívja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki szorosabb együttműködést a 

segélyvonalak és a forróvonalak között a szexuális kizsákmányolás és visszaélés gyermek 

és kiskorú áldozatainak védelme érdekében; 

26. sürgeti a tagállamokat, hogy a jogszabályaikban vezessék be a gyermekekhez vagy a 

közvetlenül a gyermekekkel szembeni szexuális visszaéléseket tartalmazó anyagok 

kezeléséhez kapcsolódó tevékenységekre, álláshelyekre jelentkező vagy önkénteskedni 

kívánó személyek kötelező háttérvizsgálatát, és hogy rendszeresen osszák meg az 

információkat a gyermekekre veszélyt jelentő személyekről; 

27. üdvözli, hogy a tagállamok mintegy fele döntött úgy, hogy – a 25. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően a gyermekpornográfiát tartalmazó weboldalak azonnali eltávolítása mellett – 

alkalmazza az irányelv 25. cikkének (2) bekezdése szerinti opcionális, a 

gyermekpornográfiát tartalmazó vagy azt terjesztő weboldalakhoz való hozzáférés 

meggátolására irányuló intézkedéseket; ösztönzi azokat a tagállamokat, amelyek még nem 

vezettek be ilyen intézkedéseket, hogy azt tegyék meg; felhívja a Bizottságot, hogy egy 

esetleges jövőbeli felülvizsgálat során vegye fontolóra a 25. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott szigorúbb intézkedések bevezetését, és ösztönzi a többek között kutatási 

célú uniós alapok igénybevételét az e területen nagy potenciállal kecsegtető technológiai 

megoldások feltárása céljából; megjegyzi, hogy az illegális tartalmak eltávolítása a 

gyermekek és kiskorúak szexuális kizsákmányolása, valamint a gyermekpornográfia elleni 

fellépés egyik érvényes módja; 

28. aggodalommal állapítja meg az Internet Watch Foundation (IWF) 2017. április elején 

közzétett éves jelentésének eredményeit, amelyek szerint a gyermekekkel szembeni 

szexuális visszaéléssel kapcsolatos képeket tartalmazó honlapok 60 %-ban Európában 

működő internetes tartományokban találhatók, ami 2015-höz képest 19 százalékpontos 

növekedést jelent, és hogy egyes tagállamokban jelentősen növekszik a szexuális 

visszaéléseket tartalmazó URL-címek száma; felhívja a tagállamokat az együttműködés és 

az információmegosztás fokozására, illetve a bevált gyakorlatok megosztására a 

gyermekekkel szembeni szexuális visszaéléseket tartalmazó anyagok online 

elérhetőségének csökkentése érdekében; 

29. hangsúlyozza, hogy amennyiben a tagállamok a 25. cikk végrehajtása során alapvető 

jogokat korlátozó intézkedéseket vezetnek be az interneten, az uniós joggal és a tagállami 

joggal összhangban biztosítani kell az átláthatóság, a szükségesség és az arányosság 

elvének tiszteletben tartását, és a korlátozást indokolniuk kell, valamint jogorvoslati 

lehetőséget kell biztosítaniuk; 

30. hangsúlyozza, hogy növelni kell a tudatosságot a gyermekek közösségi médián belüli 
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kitettségével kapcsolatos veszélyre és kockázatokra vonatkozóan; 

31. hangsúlyozza, hogy a gyermekek személyes adatait megfelelő védelemben kell 

részesíteni, és hogy a gyermekeket és a szülőket tájékoztatni kell a gyermekek személyes 

adatainak online felhasználásához kapcsolódó kockázatokról és következményekről; 

32. úgy ítéli meg, hogy az illegális tartalmak hatékony felderítése és a gyermekekkel 

szembeni szexuális visszaélésekkel kapcsolatos online tartalmak terjesztése elleni 

küzdelem szempontjából alapvetően fontos a többoldalú szerepvállalás és a magán- és a 

közszféra közötti együttműködés, beleértve a civil társadalmat, a bűnüldöző szerveket, a 

gyermekekkel foglalkozó ügynökségeket, a szociális szolgálatokat, az érdekelt 

magánszereplőket, többek között a technológiai ágazatot is; 

33. rámutat továbbá a nemzetközi együttműködés és az Unió stratégiai partnereivel és 

bűnüldözési szerveivel a gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélések és 

kizsákmányolásuk elleni fellépés érdekében lefolytatandó átmeneti vizsgálat 

szükségességére; 

34. ismételten hangsúlyozza, hogy továbbra sem állnak rendelkezésre pontos statisztikák és 

adatok kifejezetten a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések területén elkövetett 

bűncselekmények számáról, a be nem jelentett esetek jelentős aránya, az elkövetés új 

formái és a különböző tagállamokban alkalmazott meghatározások és módszertanok 

közötti eltérések miatt; 

35. felhívja a tagállamokat, hogy a tartalom- és internetszolgáltatókkal együttműködésben – 

megfelelő jogi eljárás alapján és az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az ENSZ 

gyermekjogi egyezményével összhangban – gyorsítsák fel a gyermekekkel szembeni 

szexuális visszaélésekkel és kizsákmányolással kapcsolatos, többek között 

gyermekpornográf tartalmakra vonatkozó értesítési-eltávolítási eljárásokat megfelelő 

biztosítékok nyújtása érdekében, különösen annak biztosítására, hogy a beavatkozás a 

szükséges és arányos mértékre korlátozódjon, és magában foglalja a bírósági jogorvoslat 

lehetőségét; felhívja a Bizottságot, hogy tegye lehetővé és bővítse az e területen bevált 

gyakorlatok megosztását, valamint felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák 

együttműködésüket e problémák hatékony kezelése érdekében; 

36. hangsúlyozza, hogy a menekültválság által érintett gyermekek egyre nagyobb 

fenyegetéssel néznek szembe, ami különösen a szexuális kizsákmányolás és a szexuális 

visszaélések fokozott kockázatának teszi ki őket, elsősorban a kísérő nélküli kiskorúak 

esetében, mivel megérkezésük után sokuk eltűnéséről érkezik bejelentés; nyomatékosan 

kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy foglalkozzanak e jelenséggel, és fogadjanak el 

hatékony intézkedéseket a helyzet javítása és a gyermekek védelmének megerősítése 

érdekében; 

37. nyomatékosan kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hívják fel a polgárok figyelmét a 

gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések és kizsákmányolás, valamint a 

gyermekpornográfia elleni küzdelem fontosságára kezdeményezésekben és tájékoztató 

kampányokban való teljes mértékű részvétel előmozdításával, ilyen például a gyermekek 

szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaélésekkel szembeni védelmének az Európa 

Tanács által létrehozott európai napja; 
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38. ösztönzi azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hogy hozzanak létre – 

többek között online – támogató szolgáltatásokat annak érdekében, hogy segítséget, 

tájékoztatást és képzést nyújtsanak a szexuális visszaélések és a szexuális kizsákmányolás 

jeleinek felismerésére, illetve a zavaró, de még nem visszaélésszerű magatartás 

észlelésekor adandó reakcióra vonatkozóan; 

39. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy ne csak gyorsan távolítsák el az illegális 

tartalmat, hanem tartsák is meg a törlés utáni állapotot; 

40. a gyermekek védelmének jogokon alapuló megközelítését támogatja a nemzetközi jogrend 

figyelembevételével; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy az EU 2011-es 

gyermekjogi ütemterve szerint „a Szerződések, az Európai Unió Alapjogi Chartája és a 

gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRC) képezik a gyermekekre vonatkozó 

valamennyi uniós fellépés közös alapját”. 
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