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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. reamintește că lupta împotriva abuzului sexual asupra copiilor și minorilor și pornografiei 

infantile ar trebui să fie o prioritate pentru statele membre și, ca atare, necesită o abordare 

cuprinzătoare, multidisciplinară și cu toleranță zero; reamintește insistent, din acest motiv, 

că măsurile precum sensibilizarea opiniei publice, campaniile de prevenire, formarea și 

educația autorităților, a părinților, a profesorilor, a copiilor și a minorilor - în cooperare, în 

special, cu asociațiile părinților active în domeniul protecției copiilor și a minorilor, 

precum și cu organizațiile relevante ale societății civile - sunt la fel de esențiale în 

combaterea acestor infracțiuni ca asistența acordată victimelor și familiilor acestora, 

anchetarea infracțiunilor, eliminarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra 

copiilor și urmărirea penală a infractorilor; 

2. ia act de rapoartele Comisiei privind punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea 

abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile1, și este de 

acord cu faptul că, în ciuda recentelor evoluții, se mai pot face încă îmbunătățiri până când 

directiva își va atinge întregul potențial în toate statele membre; reafirmă că interesul 

superior al copilului trebuie să fie considerat primordial în punerea în aplicare a directivei; 

îndeamnă Comisia să sprijine statele membre în transpunerea și punerea în aplicare 

corectă și completă a directivei în întreaga UE, astfel încât copiii să poată beneficia de 

întreaga sa valoare adăugată; 

3. invită Comisia și statele membre să acorde prioritate prevenirii abuzului sexual și a 

exploatării sexuale a copiilor și să își consolideze cooperarea cu instituțiile educaționale și 

de formare, centrele de asistență în materie de abuzuri sexuale, organizațiile 

internaționale, neguvernamentale, organizațiile societății civile și întreprinderile private, 

pentru a stabili politici de prevenire eficiente și inovatoare, inclusiv prin elaborarea de 

materiale didactice și de formare cu privire la acest subiect; 

4. constată cu îngrijorare că principalele provocări cu care se confruntă statele membre în 

ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE sunt legate de dispozițiile 

privind măsurile preventive și de intervenție și asistența, sprijinul și protecția acordate 

copiilor victime; încurajează Comisia, în raportul său de punere în aplicare, să furnizeze 

informații privind cele mai bune practici în materie de măsuri concrete adoptate în diferite 

state membre și impactul acestora în combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 

exploatării sexuale a copiilor și a imaginilor prezentând abuzuri sexuale asupra copiilor; 

5. raportează faptul că abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a acestora, online 

și offline, inclusiv materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, continuă să 

reprezinte o preocupare majoră și o infracțiune gravă, precum și o încălcare a drepturilor 

fundamentale ale victimelor; subliniază că aceste infracțiuni provoacă daune fizice, 

psihologice și sociale copiilor, pe termen scurt și lung, victimele fiind expuse unui risc 

                                                 
1 JO L 335, 17.12.2011, p. 1. 
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permanent de revictimizare și stigmatizare prin intermediul mediului online; 

6. subliniază nevoia urgentă a unei reacții politice cuprinzătoare împotriva noilor forme de 

exploatare sexuală a copiilor și de abuz sexual asupra copiilor pe internet, cum ar fi 

„prada” cibernetică, șantajul sexual, difuzarea pe internet în scopuri comerciale, 

pornografia în scopul răzbunării, acte de voyeurism și ademenirea, fiind necesară și 

consolidarea eforturilor și a resurselor dedicate identificării victimelor și a serviciilor 

axate pe victime; recomandă Comisiei, în acest sens, să evalueze în continuare dacă 

obiectivele Directivei 2011/93/UE au fost îndeplinite în mod eficient și dacă directiva 

răspunde în mod adecvat noilor provocări și amenințări digitale și tehnologice; 

7. îndeamnă statele membre care nu au pus încă în aplicare pe deplin articolele 22, 23, 24 și 

articolele 18, 19 și 20 ale directivei să facă acest lucru fără întârziere și, în special, să 

adopte măsuri preventive în ceea ce privește formarea sistematică a funcționarilor care pot 

intra în contact cu copiii și minorii; 

8. îndeamnă statele membre să pună în aplicare dispoziții privind măsurile de asistență, 

sprijin și protecție pentru copiii și minorii care sunt victime ale infracțiunilor sexuale 

(articolele 18, 19 și 20), să își intensifice eforturile pentru a identifica prompt victimele și 

a le oferi sprijin psihologic; invită statele membre - ținând seama de interesul superior al 

copilului - să se asigure că copiii victime ale infracțiunilor sexuale sunt considerați 

victime deosebit de vulnerabile, în conformitate cu Directiva privind drepturile victimelor1 

, prin adoptarea de măsuri speciale de asistență și de protecție, cum ar fi posibilitatea de a 

depune mărturie fără ca victimele să fie obligate să răspundă la întrebări în cadrul unei 

audieri publice și posibilitatea de a primi asistență numai din partea unor persoane care au 

fost formate în acest scop; 

9. invită statele membre, în conformitate cu articolul 23, să asigure formare adecvată și să 

dezvolte competențe pentru a face față noilor amenințări din mediul online și utilizării pe 

scară largă a tehnologiilor mobile și a internetului, precum și accesul la acestea, în special 

în cadrul unităților de poliție și judiciare, pentru a le oferi sprijin acestora în anchetarea și 

urmărirea penală în mod adecvat a autorilor infracțiunilor și în acordarea de asistență 

victimelor; 

10. reafirmă faptul că sunt necesare fonduri, resurse umane, competențe și instrumente de 

investigare suficiente, inclusiv dezvoltarea unor capacități tehnologice de înaltă 

performanță, pentru a împiedica răspândirea conținuturilor ilegale online, a asigura o mai 

bună și mai rapidă identificare a victimelor și a infractorilor și pentru a reacționa la noile 

fenomene și tendințe în creștere din mediul online, inclusiv la noile modele de distribuție 

și tranzacție de materiale care conțin abuzuri asupra copiilor; 

11. invită Comisia să promoveze și să sprijine schimbul de bune practici și de experiență la 

nivelul statelor membre; subliniază că inițiativele voluntare din partea părților interesate 

relevante pot oferi un sprijin util în lupta împotriva unor astfel de infracțiuni, dar nu pot 

înlocui dispozițiile legislative eficiente; 

                                                 
1 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor 

norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 

2001/220/JAI a Consiliului, JO L 315, 14.11.2012, p. 57. 
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12. convine asupra faptului că trebuie promovate, la nivelul cel mai apropiat de cetățean, 

materiale, canale și campanii de sensibilizare, atât pentru copii, cât și pentru adulți, în 

special pentru părinți și cei care intră în contact cu copii, pentru a-i ajuta să înțeleagă și să 

prevină riscurile din mediul online, pentru a oferi un mediu online sigur și pentru a 

promova experiențe online pozitive pentru copii; 

13. subliniază faptul că măsurile preventive ar trebui să acopere, în special, aspectele legate de 

tehnologie în vederea garantării unui internet mai sigur și a alfabetizării digitale; 

încurajează, prin urmare, statele membre să aibă în vedere introducerea unor inițiative în 

materie de formare și educație în programele lor de învățământ și prin mijloace adaptate 

vârstei, în scopul promovării educației în domeniul mass-mediei și a siguranței online și a-

i învăța pe copii și minori prevenirea abuzului sexual, de la o vârstă fragedă, inclusiv 

modalitățile de identificare a pericolului pe care-l pot reprezenta materialele online și de 

protejare de acesta, cum se pot detecta semnele de comportament neadecvat și modul în 

care poate fi semnalat acesta; solicită, prin urmare, statelor membre să adopte dispoziții 

care să permită aplicarea unor măsuri tehnice stricte, cum ar fi setările de confidențialitate 

adaptate vârstei, criptarea și controlul parental ca opțiune implicită, pentru a asigura 

protecția maximă a copiilor și a minorilor; 

14. subliniază că, având în vedere natura foarte schimbătoare a criminalității informatice și 

ritmul în care evoluează tehnologia, este nevoie de o abordare care să se adapteze în mod 

constant la cercetarea și dezvoltarea mecanismelor și a tehnicilor avansate, inclusiv la 

dezvoltarea de programe informatice, care ar permite detectarea, blocarea și eliminarea 

conținutului ilegal, cum ar fi materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor; 

solicită, prin urmare, statelor membre să își consolideze acțiunile și să își adapteze în mod 

constant planurile și politicile de prevenire a abuzurilor sexuale asupra copiilor, pentru a 

combate abuzurile sexuale asupra copiilor, exploatarea sexuală a copiilor și pornografia 

infantilă din mediul online și invită Comisia să sprijine eforturile acestora; 

15. invită Comisia să continue să monitorizeze îndeaproape măsurile de transpunere adoptate 

de statele membre și să inițieze prompt o procedură de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor în cazul în care aceste măsuri nu sunt conforme cu directiva; 

16. subliniază rolul părinților în prevenirea exploatării sexuale a copiilor și a minorilor, prin 

stabilirea de orientări, prin monitorizarea utilizării de către copii și minori a internetului și 

a platformelor sociale de comunicare și prin informarea copiilor și a minorilor cu privire 

la pericolele pornografiei infantile; 

17. încurajează Comisia și statele membre să faciliteze accesul ONG-urilor la fondurile 

publice pentru a desfășura activități educaționale și de prevenire în ceea ce privește 

exploatarea sexuală online a copiilor și a minorilor și pornografia infantilă și să acorde 

mai multă atenție publică acestei probleme; 

18. reamintește faptul că exploatarea sexuală online a copiilor este un fenomen 

înspăimântător, în continuă evoluție, având consecințe recurente pe termen lung asupra 

victimelor sale, înregistrând o dezvoltare paralelă cu cea a tehnologiei și că, potrivit 

Asociației Internaționale a Liniilor Directe Internet (INHOPE), vârsta medie a victimelor 

materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor este în continuă descreștere; 

subliniază faptul că rețelele peer-to-peer și Deep Web, precum și Darknet permit un grad 

ridicat de anonimitate pentru infractori și, prin urmare, sunt utilizate pentru schimbul de 
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materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor; 

19. încurajează sectoarele mass-mediei și publicității să protejeze, în producțiile lor, 

demnitatea și inocența copiilor și a minorilor, prin mecanisme de coreglementare, coduri 

de conduită și alte acțiuni voluntare; 

20. recomandă ca listele negre de site-uri web care conțin pornografie infantilă, elaborate de 

autoritățile naționale și care sunt comunicate furnizorilor de servicii de internet, prin 

canale sigure, cu scopul eliminării conținuturilor ilegale, să se bazeze pe criterii clare și 

transparente, care să asigure un nivel adecvat de securitate juridică și să respecte prezenta 

directivă, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE); subliniază 

ca, din moment ce aceasta reprezintă o chestiune globală care depășește granițele 

naționale, este necesară partajarea acestor liste negre de site-uri web între statele membre - 

prin cooperarea consolidată cu Interpol, Europol și Centrul său european de combatere a 

criminalității informatice, precum și cu țările terțe; recomandă ca aceste liste să fie, de 

asemenea, specifice și actualizate în mod periodic; 

21. îndeamnă statele membre, în conformitate cu articolul 24 alineatul (4), să se asigure că 

infractorii condamnați fac obiectul unei evaluări cu privire la pericolul și riscul de recidivă 

pe care îl reprezintă; sprijină schimbul periodic al acestor evaluări și informații privind 

cazierele judiciare ale infractorilor care comit abuzuri sexuale asupra copiilor, între 

autoritățile de aplicare a legii, pentru a-i împiedica pe aceștia să circule neobservați dintr-

un stat membru în altul, în special în cazul în care lucrează sau desfășoară activități 

voluntare cu copiii și minorii sau instituțiile pentru copii; invită statele membre să 

intensifice schimbul de informații privind condamnările penale și decăderile din drepturi 

și să îmbunătățească colectarea de date în registrele naționale de recensare a autorilor 

infracțiunilor; 

22. subliniază faptul că distribuirea de informații concrete și colectarea periodică a datelor în 

legătură cu nivelurile și metodele actuale privind abuzul sexual asupra copiilor și 

exploatare sexuală a copiilor, precum și punerea la dispoziția copiilor, a părinților și a 

persoanelor care lucrează cu copii, a cunoștințelor și a instrumentelor necesare sunt 

esențiale pentru reducerea și prevenirea acestei amenințări; 

23. invită Comisia să ia în considerare deciziile Consiliului Europei, în special în ceea ce 

privește Recomandarea Adunării Parlamentare (APCE) 2092 (2016) privind combaterea 

hipersexualizării copiilor; 

24. îndeamnă statele membre, în colaborare cu liniile directe naționale, să oblige furnizorii de 

servicii internet (ISP) să semnaleze autorităților de aplicare a legii și liniilor directe 

naționale materialele detectate în infrastructura lor care conțin abuzuri sexuale asupra 

copiilor și pornografie infantilă și să le elimine, și invită ISP să păstreze dovezile, pe baza 

unui proces juridic corespunzător și în conformitate cu CDFUE și cu Convenția ONU cu 

privire la drepturile copilului; subliniază rolul important al tehnologiei informației și 

comunicațiilor (TIC) și al ISP pentru a asigura eliminarea rapidă și eficientă a 

conținuturilor ilegale online, la cererea autorităților de aplicare a legii responsabile; 

25. îndeamnă statele membre care încă nu au făcut acest lucru să creeze fără întârziere 

mecanisme de raportare și consiliere sigure și adaptate copiilor, cum ar fi linii de asistență 
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telefonică sau de asistență online cu adresă electronică sau aplicații pe tablete și telefoane 

inteligente, la care utilizatorii de internet să poată semnala - chiar și anonim- materialele 

care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor pe care le găsesc online și care să fie capabile 

să evalueze rapid conținutul semnalat în vederea aplicării prompte a procedurilor de 

notificare și retragere și să elimine conținuturi găzduite în afara teritoriului lor; consideră 

că aceste linii telefonice de urgență ar trebui să fie autorizate să efectueze căutări 

proactive de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, astfel cum este cazul 

organizației Internet Watch Foundation (IWF) în Marea Britanie; invită statele membre să 

realizeze o mai bună cooperare între liniile de asistență telefonică și liniile telefonice de 

urgență, pentru a asigura protecția copiilor și minorilor care sunt victime ale exploatării și 

ale abuzurilor sexuale; 

26. îndeamnă statele membre să introducă în legislația lor verificări obligatorii ale 

antecedentelor pentru persoanele care candidează sau efectuează voluntariat pentru 

activități, locuri de muncă legate de copii sau locuri de muncă care au legătură directă cu 

combaterea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și să facă schimb 

sistematic de informații cu privire la persoanele care prezintă un risc pentru copii; 

27. salută faptul că aproximativ jumătate din statele membre au ales să aplice, pe lângă 

măsurile care vizează retragerea promptă a paginilor web conținând abuzuri sexuale 

asupra copiilor, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1), măsuri care sunt opționale în 

temeiul articolului 25 alineatul (2) al directivei, pentru a bloca accesul la site-urile web 

care conțin sau diseminează pornografie infantilă; încurajează statele membre care nu au 

introdus încă astfel de măsuri să facă acest lucru; invită Comisia, în contextul unei 

eventuale viitoare revizuiri, să ia în considerare obligativitatea măsurilor facultative 

prevăzute la articolul 25 alineatul (2) și încurajează utilizarea fondurilor UE, inclusiv în 

domeniul cercetării, pentru a identifica noi soluții tehnologice cu potențial ridicat în acest 

domeniu; constată că eliminarea conținutului ilegal reprezintă o modalitate eficace de 

combatere a exploatării sexuale a copiilor, a minorilor și a pornografiei infantile; 

28. ia act cu îngrijorare de rezultatele raportului anual al IWF, publicat la începutul lunii 

aprilie 2017, potrivit căruia domeniile de internet cu sediul în Europa găzduiesc în prezent 

60 % din paginile web care conțin imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, ceea ce 

echivalează cu o creștere cu 19 puncte procentuale din 2015, și că în unele state membre 

există o creștere accentuată a URL-urilor care conțin abuzuri sexuale; invită statele 

membre să-și consolideze cooperarea, schimbul de informații și să împărtășească bunele 

practici, pentru a reduce disponibilitatea online a materialelor care conțin abuzuri sexuale 

asupra copiilor; 

29. subliniază că, atunci când statele membre impun măsuri care limitează drepturile 

fundamentale pe internet când aplică articolul 25, trebuie protejate principiile 

transparenței, necesității și proporționalității, în conformitate cu legislația UE și a statelor 

membre, iar statele membre trebuie să prezinte motivele restricției, precum și posibilitatea 

unei căi de atac; 

30. subliniază necesitatea sensibilizării opiniei publice cu privire la pericolele și riscurile 

expunerii copiilor pe platformele de comunicare socială; 

31. consideră că datele cu caracter personal ale copiilor trebuie protejate în mod 

corespunzător, iar copiii și părinții trebuie informați cu privire la riscurile și consecințele 
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aferente utilizării datelor cu caracter personal ale copiilor în mediul online; 

32. este de acord cu faptul că implicarea părților interesate și cooperarea dintre sectorul privat 

și cel public, inclusiv societatea civilă, serviciile de aplicare a legii, agențiile care lucrează 

cu copii, serviciile sociale, părțile interesate din industria privată, cum ar fi industria 

tehnologiei, sunt esențiale pentru detectarea și combaterea în mod eficient a materialelor 

ilegale și a difuzării online a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor; 

33. subliniază, de asemenea, necesitatea cooperării internaționale și a investigațiilor 

transnaționale cu partenerii strategici ai UE și cu autoritățile de aplicare a legii, pentru 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor din mediul 

online; 

34. reafirmă faptul că lipsesc în continuare statistici și date exacte privind numărul de 

infracțiuni comise în special în domeniul abuzului sexual asupra copiilor, din cauza 

procentului ridicat de cazuri nesemnalate, a noutății infracțiunilor și a diferențelor 

existente între definițiile și metodologiile utilizate în diferite state membre; 

35. invită statele membre să accelereze, în colaborare cu furnizorii de conținut și de servicii 

— pe baza unor proceduri judiciare corespunzătoare și în conformitate cu CDFUE și 

Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului — proceduri de 

notificare și de retragere a conținutului care implică abuzul și exploatarea sexuală a 

copiilor, inclusiv pornografia infantilă, în scopul de a oferi garanții adecvate, în special 

pentru a se asigura că o ingerință este limitată la ceea ce este necesar și proporțional și să 

includă posibilitatea unei căi de atac judiciare; invită Comisia să faciliteze și să 

consolideze schimbul de bune practici în acest domeniu și invită, de asemenea, statele 

membre să-și consolideze cooperarea pentru a aborda în mod eficient aceste chestiuni; 

36. subliniază faptul că există o amenințare din ce în ce mai mare la adresa copiilor afectați de 

criza refugiaților, aceasta expunându-i la un risc crescut de exploatare sexuală și abuz 

sexual, în special în ceea ce îi privește pe copiii minori neînsoțiți, întrucât mulți dintre 

aceștia sunt dați dispăruți după sosirea lor; îndeamnă Comisia și statele membre să 

abordeze acest fenomen și să adopte măsuri eficiente de îmbunătățire a situației și de 

consolidare a protecției copiilor; 

37. îndeamnă Comisia și statele membre să promoveze inițiative de sensibilizare a cetățenilor 

cu privire la abuzul sexual asupra copiilor și a minorilor, la exploatarea sexuală a acestora 

și la pornografia infantilă, promovând și participând pe deplin la inițiative și campanii de 

informare, cum ar fi Ziua europeană privind protecția copiilor împotriva exploatării și a 

abuzurilor sexuale, instituită de Consiliul Europei; 

38. încurajează statele membre care nu au făcut încă acest lucru să instituie servicii de 

asistență, inclusiv servicii online, pentru a oferi sprijin, informații și formare privind 

recunoașterea semnelor de abuz sexual și exploatare sexuală și modul de reacție când se 

observă un comportament îngrijorător care nu este încă abuziv; 

39. invită statele membre să garanteze nu doar eliminarea rapidă a conținutului ilegal, ci și 

faptul că acest conținut nu mai este republicat online; 

40. sprijină o abordare bazată pe drepturi în ceea ce privește protecția copiilor, ținând seama 
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de ordinea juridică internațională; reamintește, în acest context, că Agenda UE pentru 

drepturile copilului din 2011 consideră că tratatele, Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene și Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile 

copilului (CDC) constituie o „bază comună a tuturor acțiunilor UE care au un impact 

asupra copiilor”. 
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