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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο είναι τόσο σοβαρό και 
συνεπάγεται τόσο τρομερές συνέπειες σε όλες τις πτυχές της ζωής του θύματος, ώστε να μην 
μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστεί ελαφρά. Κατά την ίδια περίοδο, η έκρηξη της 
χρήσης του Διαδικτύου, τα ολοένα αυξανόμενα πολυάριθμα εργαλεία και οι εφαρμογές του το 
έχουν μετατρέψει σε παράδεισο για τους καταναλωτές που αναζητούν πορνογραφικό 
περιεχόμενο, εκ των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι νεότεροι είναι μεταξύ 12 και 17 ετών. 
Ο εθισμός στο πορνογραφικό υλικό έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ανθρώπινο μυαλό, καθώς η 
πορνογραφία παρουσιάζει μια έντονα στρεβλωμένη εικόνα του ανθρώπινου σώματος, των 
σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Σε αυτό, έρχεται να 
προστεθεί το αυξανόμενο πρόβλημα του σεξουαλικού εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο που έχει 
ως στόχο ευάλωτες γυναίκες και κορίτσια, όπως στην περίπτωση της Μίλα η οποία έχει 
συγκαλυφθεί σε μεγάλο βαθμό. Η τελευταία, μία Γαλλίδα ΛΟΑΔ μαθήτρια λυκείου, 
χρειάστηκε να τεθεί υπό προστασία στις αρχές του 2020 και να απομακρυνθεί από το σχολείο 
της εξαιτίας απειλών βιασμού και θανάτου που δέχθηκε στο Διαδίκτυο επειδή είχε επικρίνει το 
Ισλάμ. Τέλος, οι περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών σεξουαλικής κακοποίησης, οι οποίες 
έρχονται στο φως επί σειρά ετών, δικαιολογούν το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε να επιρριφθεί η πλήρης νομική ευθύνη στους ανθρώπους 
που εσκεμμένα κατασκεύασαν αυτές τις υποθέσεις. Σε γενικές γραμμές, από το στάδιο της 
υποψίας για σεξουαλικό έγκλημα εις βάρος παιδιού έως τη δίωξη και τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται κατά του δράστη, πρέπει να εφαρμόζονται όλες οι προφυλάξεις και οι βέλτιστες 
πρακτικές για να υπερισχύσει η δικαιοσύνη. Όπως φαίνεται, τα διαδικαστικά σφάλματα ή οι 
ποινικές υποθέσεις που κινούνται λόγω ψευδών κατηγοριών για εγκληματική σεξουαλική 
δραστηριότητα κατά παιδιών μπορούν ενίοτε να διαταράξουν την πορεία της δικαιοσύνης με 
την επιβολή κυρώσεων σε αθώους πολίτες. Έχει, επομένως, ζωτική σημασία να τηρείται πάντα 
η αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας όταν μια γυναίκα ή ένας άνδρας γίνεται αντικείμενο 
υπόνοιας σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Για την ριζική αντιμετώπιση του 
προβλήματος της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο απαιτείται, μεταξύ άλλων 
στρατηγικών, τα σχολεία και οι γονείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να μάθουν τα παιδιά 
τους να αναπτύσσουν σχέσεις με βάση τον αυτοσεβασμό, τον σεβασμό του  σώματός τους και 
της προσωπικής τους εικόνας και τον σεβασμό για τους άλλους. Ο αυτοσεβασμός και ο 
σεβασμός για τους άλλους απορρέει από την εκτίμηση του ανθρώπου στη συναισθηματική και 
πνευματική του διάσταση, χωρίς την αναγωγή του σώματος σε αντικείμενο. Τέλος, λυπόμαστε 
για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά με καταδικασθέντες δράστες 
κακοποίησης παιδιών και ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί τη σημασία της λήψης μέτρων όσον 
αφορά τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μόνο υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίο και νομικά εγκεκριμένο, όπως αναφέρεται στην πρόταση 
της Επιτροπής.   

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση αναγνωρίζει 
τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές 
που ορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 7 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης) 
προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε 
προσώπου στον σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του 
και των επικοινωνιών του, 
συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου των 
επικοινωνιών. Το άρθρο 8 του Χάρτη 
προβλέπει το δικαίωμα στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Χάρτη 
προβλέπει ότι, σε όλες τις πράξεις που 
αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από 
δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς 
οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει 
να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του 
παιδιού.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση αναγνωρίζει 
τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές 
που ορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 3 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης) 
προστατεύει το δικαίωμα στη σωματική 
και διανοητική ακεραιότητα του ατόμου. 
Το άρθρο 7 του Χάρτη προστατεύει το 
θεμελιώδες δικαίωμα κάθε προσώπου στον 
σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής του, της κατοικίας του και των 
επικοινωνιών του, συμπεριλαμβανομένου 
του απορρήτου των επικοινωνιών. Το 
άρθρο 8 του Χάρτη προβλέπει το δικαίωμα 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Το άρθρο 24 
παράγραφος 2 του Χάρτη προβλέπει ότι, 
σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, 
είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε 
από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική 
σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο 
συμφέρον του παιδιού. Το άρθρο 47 του 
Χάρτη προστατεύει το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου και το 
άρθρο 48 εγγυάται το τεκμήριο 
αθωότητας και το δικαίωμα 
υπεράσπισης.

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σεξουαλική κακοποίηση και η 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών 
συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα των 
δικαιωμάτων των παιδιών στην προστασία 
από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης και 
παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής κακοποίησης, όπως 
προβλέπεται από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού του 1989 και από τον Χάρτη. Η 
ψηφιοποίηση έχει προσφέρει πολλά οφέλη 
στην κοινωνία και στην οικονομία, αλλά 
έχει δημιουργήσει και προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο. Η προστασία των 
παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί μία από τις 
προτεραιότητες της Ένωσης. Στις 24 
Ιουλίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε 
στρατηγική της ΕΕ για 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (στο 
εξής: στρατηγική), στόχος της οποίας είναι 
η παροχή αποτελεσματικής απόκρισης, σε 
επίπεδο ΕΕ, στο έγκλημα της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών.

(4) Η σεξουαλική κακοποίηση και η 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών 
συγκαταλέγονται στις πιο σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ειδικότερα των δικαιωμάτων 
των παιδιών στην προστασία από κάθε 
μορφή βίας, κακοποίησης και 
παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής κακοποίησης, όπως 
προβλέπεται από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού του 1989 και από τον Χάρτη. Οι 
έρευνες για σεξουαλική κακοποίηση και 
σεξουαλική εκμετάλλευση πρέπει να 
διεξάγονται ενδελεχώς και επιμελώς, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι προέχει 
το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού 
θύματος. Η ψηφιοποίηση έχει προσφέρει 
πολλά οφέλη στην κοινωνία και στην 
οικονομία, αλλά έχει δημιουργήσει και 
προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
αύξησης των περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Η 
εύκολη πρόσβαση σε διαδικτυακό 
πορνογραφικό υλικό επιδεινώνει σοβαρά 
το πρόβλημα, επειδή θέτει, ιδίως τους 
θεατές νεαρής ηλικίας, σε υψηλό κίνδυνο 
μόνιμης ηθικής, κοινωνικής, σωματικής 
και συναισθηματικής βλάβης. Η 
προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο 
αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της 
Ένωσης. Στις 24 Ιουλίου 2020 η Επιτροπή 
εξέδωσε στρατηγική της ΕΕ για 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (στο 
εξής: στρατηγική), στόχος της οποίας είναι 
η παροχή αποτελεσματικής απόκρισης, σε 
επίπεδο ΕΕ, στο έγκλημα της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τα στοιχεία της διεθνούς 
οργάνωσης κατά της εμπορίας με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση THORN, 
της οργάνωσης Digital Defenders of 
Children και του Καναδικού Κέντρου 
Προστασίας των Παιδιών δείχνουν ότι 
στο 78,30 % των πορνογραφικών εικόνων 
και βίντεο που αξιολογήθηκαν από την 
ομάδα τους απεικονίζονταν παιδιά 
ηλικίας κάτω των 12 ετών, ενώ το 
63,40 % των παιδιών αυτών ήταν κάτω 
των 8 ετών. Στο ίδιου υλικό, 
διαπιστώθηκε ότι το 80,42 % των 
παιδιών ήταν κορίτσια, ενώ το 19,58 % 
ήταν αγόρια. Σύμφωνα με αριθμητικά 
στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση 
του INHOPE του 2019, το 91 % των 
θυμάτων ήταν κορίτσια, το 7 % αγόρια 
και η διάμεση ηλικία των θυμάτων 
μειώνεται με το 92 % των θυμάτων να 
είναι κάτω των 13 ετών. Σύμφωνα με την 
ομάδα GuardChild, Protecting Children 
in the Digital Age, η μεγαλύτερη ομάδα 
ανήλικων καταναλωτών πορνογραφίας 
στο διαδίκτυο είναι ανήλικοι ηλικίας 
μεταξύ 12 και 17 ετών, ενώ το 31 % των 
παιδιών ηλικίας μεταξύ 12 και 18 ετών 
δίνουν ψευδή στοιχεία για να έχουν 
πρόσβαση σε πορνογραφικό ιστότοπο. Το 
γεγονός αυτό απαιτεί από τις αρμόδιες 
σχολικές υπηρεσίες των κρατών μελών να 
υποστηρίξουν ενεργά και να προωθήσουν 
κοινά προγράμματα για γονείς και 
εκπαιδευτικούς, με σκοπό να  
εκπαιδευτούν τα παιδιά σε θέματα 
αυτοσεβασμού και σεβασμού των άλλων, 
ιδίως στο πλαίσιο των συναισθημάτων 
και των σχέσεων, και να αναπτυχθούν, με 
τη συγκατάθεση των γονέων, 
εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα 
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συναισθήματα και τη σεξουαλικότητα, με 
σεβασμό του πολιτιστικού υπόβαθρου και 
των αξιών των γονέων και των παιδιών. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι αρχές των 
κρατών μελών και οι σχετικές 
επικοινωνιακές και ψηφιακές υπηρεσίες 
πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για να εμποδίσουν την πρόσβαση 
ανήλικων καταναλωτών σε διαδικτυακό 
πορνογραφικό υλικό.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών, όπως οι υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω 
διαδικτύου και ανταλλαγής μηνυμάτων, 
χρησιμοποιούν ήδη ειδικές τεχνολογίες για 
τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και 
την καταγγελία των περιστατικών αυτών 
στις αρχές επιβολής του νόμου και σε 
φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο 
συμφέρον κατά της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ή για την αφαίρεση 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
σε εθελοντική βάση. Αυτοί οι φορείς 
παραπέμπουν σε εθνικές ανοικτές γραμμές 
επικοινωνίας για την αναφορά υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς 
και σε φορείς που έχουν σκοπό τη μείωση 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών 
και την πρόληψη της θυματοποίησης 
παιδιών, οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός 
της Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες. 
Συλλογικά, αυτές οι εθελοντικές 
δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διευκόλυνση της ταυτοποίησης 
και της διάσωσης των θυμάτων, καθώς και 

(5) Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών, όπως οι υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω 
διαδικτύου και ανταλλαγής μηνυμάτων, 
χρησιμοποιούν ήδη ειδικές τεχνολογίες για 
τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και 
την καταγγελία των περιστατικών αυτών 
στις αρχές επιβολής του νόμου και σε 
φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο 
συμφέρον κατά της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ή για την αφαίρεση 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
σε εθελοντική βάση. Αυτοί οι φορείς 
παραπέμπουν σε εθνικές ανοικτές γραμμές 
επικοινωνίας για την αναφορά υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς 
και σε φορείς που έχουν σκοπό τη μείωση 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών 
και την πρόληψη της θυματοποίησης 
παιδιών, οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός 
της Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες.  
Συλλογικά, αυτές οι εθελοντικές 
δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διευκόλυνση της ταυτοποίησης 
και της διάσωσης των θυμάτων, καθώς και 
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στη μείωση της περαιτέρω διάδοσης 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
ταυτοποίηση των δραστών, στη διεξαγωγή 
των σχετικών ερευνών και στην πρόληψη 
αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών.

στη μείωση της περαιτέρω διάδοσης 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
ταυτοποίηση των δραστών, στη διεξαγωγή 
των σχετικών ερευνών και στην πρόληψη 
αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού 
των περιπτώσεων ψευδών κατηγοριών 
τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει σε 
δικαστικά σφάλματα, αυτοκτονίες και 
άλλα τραγικά περιστατικά. Για τον λόγο 
αυτό, αυτές οι ταυτοποιήσεις και έρευνες 
πρέπει να διεξάγονται βάσει ουσιαστικών 
και αντικειμενικών αποδεικτικών 
στοιχείων και να διεκπεραιώνονται από 
τις αρμόδιες αρχές με πλήρη σεβασμό 
των αρχών της εμπιστευτικότητας, του 
τεκμηρίου αθωότητας και του υπέρτατου 
συμφέροντος του θύματος.

Or. en

Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η έκθεση των παιδιών σε 
επιγραμμικό πορνογραφικό υλικό.

Or. en


