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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Problema abuzului sexual asupra copiilor în mediul online este atât de gravă și atrage după 
sine consecințe atât de supărătoare în toate aspectele vieții victimei, încât nu poate fi, în niciun 
caz, tratată cu lejeritate. În aceeași ordine de idei, explozia utilizării internetului, 
instrumentele și aplicațiile sale din ce în ce mai numeroase s-au transformat într-un refugiu 
pentru consumatorii în căutare de conținut pornografic, dintre care, conform datelor, cei mai 
tineri au între 12 și 17 ani. Dependența de materiale pornografice are efecte grave asupra 
creierului uman, deoarece pornografia prezintă o perspectivă foarte distorsionată asupra 
corpului uman, a relațiilor și a interacțiunilor dintre femei și bărbați. La aceasta se adaugă și 
problema tot mai mare a hărțuirii sexuale online care vizează femeile și fetele vulnerabile, 
cum ar fi cazul foarte mediatizat al Milei. Aceasta din urmă, o fată de liceu franțuzoaică 
aparținând minorității LGBT a trebuit să fie pusă sub protecție la începutul anului 2020 și 
mutată din școala ei în urma amenințărilor cu violul și cu moartea pe care le-a primit pe 
internet după ce criticase Islamul. În cele din urmă, cazurile de acuzații false de comitere a 
unor abuzuri sexuale care au fost formulate timp de mai mulți ani justifică faptul că 
autoritățile competente ale statelor membre iau toate măsurile pentru ca cei care au inventat 
deliberat aceste cazuri să fie trași la răspundere din punct de vedere juridic. În general, din 
etapa suspiciunii de comitere a unei infracțiuni sexuale asupra unui copil până la trimiterea în 
judecată și pedepsirea infractorului, pentru ca justiția să prevaleze, trebuie să se aplice toate 
măsurile de precauție și cele mai bune practici. Reiese că erorile procedurale sau acțiunile 
penale inițiate din cauza unor acuzații false de comitere a unor acte sexuale criminale cu copii 
pot uneori perturba bunul mers al justiției, pedepsind cetățeni nevinovați. Prin urmare, este 
esențial ca principiul prezumției de nevinovăție să nu fie niciodată neglijat atunci când în care 
o femeie sau un bărbat face obiectul unei suspiciuni de abuz sexual asupra copiilor pe 
internet. Abordarea la sursă a problemei abuzului sexual asupra copiilor în mediul online 
necesită, printre alte strategii, ca școlile și părinții să își unească forțele pentru a-și educa 
copiii să se implice în relații respectându-se pe sine, respectându-și corpul, imaginea pe care o 
au despre ei înșiși și respectându-i pe ceilalți. Respectul pentru sine și pentru ceilalți decurge 
din aprecierea ființei umane în dimensiunea sa emoțională și spirituală, fără a-i trata corpul ca 
pe un obiect. În cele din urmă, regretăm că nu sunt disponibile date suficiente privind 
persoanele condamnate de abuzuri asupra copiilor și solicită ca actorii competenți să își 
intensifice eforturile în acest sens. Cu toate acestea, acest lucru nu este în contradicție cu 
importanța luării de măsuri privind confidențialitatea în mediul online numai în măsura în 
care acest lucru este necesar și permis din punct de vedere legal, astfel cum se prevede în 
propunerea Comisiei.   

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, Uniunea recunoaște drepturile, 
libertățile și principiile prevăzute în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Articolul 7 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
(„Carta”) protejează dreptul fundamental al 
fiecărei persoane la respectarea vieții sale 
private și de familie, a domiciliului și a 
secretului comunicațiilor, inclusiv 
confidențialitatea comunicațiilor. 
Articolul 8 din Cartă conține dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal. 
Articolul 24 alineatul (2) din Cartă prevede 
că, în toate acțiunile referitoare la copii, 
indiferent dacă sunt realizate de autoritățile 
publice sau de instituții private, interesul 
superior al copilului trebuie să fie 
considerat primordial.

(3) În conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, Uniunea recunoaște drepturile, 
libertățile și principiile prevăzute în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Articolul 3 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
(„Carta”) protejează dreptul la respectarea 
integrității fizice și psihice a persoanelor. 
Articolul 7 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
protejează dreptul fundamental al fiecărei 
persoane la respectarea vieții sale private și 
de familie, a domiciliului și a secretului 
comunicațiilor, inclusiv confidențialitatea 
comunicațiilor. Articolul 8 din Cartă 
conține dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal. Articolul 24 alineatul (2) 
din Cartă prevede că, în toate acțiunile 
referitoare la copii, indiferent dacă sunt 
realizate de autoritățile publice sau de 
instituții private, interesul superior al 
copilului trebuie să fie considerat 
primordial. Articolul 47 din Cartă 
protejează dreptul la o cale de atac 
eficientă și la un proces echitabil, iar 
articolul 48 garantează prezumția de 
nevinovăție și dreptul la apărare.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Abuzul sexual asupra copiilor și 
exploatarea sexuală a copiilor reprezintă 

(4) Abuzul sexual asupra copiilor și 
exploatarea sexuală a copiilor reprezintă 



PA\1216908RO.docx 5/8 PE659.041v02-00

RO

violări grave ale drepturilor omului, în 
special ale drepturilor copiilor la protecția 
față de orice forme de violență, abuz și 
neglijență, rele tratamente sau exploatare, 
inclusiv abuz sexual, astfel cum se 
stipulează în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite din 1989 cu privire la 
drepturile copilului și în Cartă. 
Digitalizarea a adus numeroase beneficii 
pentru societate și economie, dar și 
provocări, inclusiv creșterea abuzului 
sexual online asupra copiilor. Protecția 
online a copiilor este una dintre prioritățile 
Uniunii. La 24 iulie 2020, Comisia a 
adoptat o strategie UE pentru combaterea 
mai eficace a abuzului sexual asupra 
copiilor („strategia”), cu scopul de a oferi 
un răspuns eficace, la nivelul UE, în ceea 
ce privește infracțiunea de abuz sexual 
asupra copiilor.

încălcări dintre cele mai grave ale 
drepturilor omului, în special ale 
drepturilor copiilor la protecția față de 
orice forme de violență, abuz și neglijență, 
rele tratamente sau exploatare, inclusiv 
abuz sexual, astfel cum se stipulează în 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
din 1989 cu privire la drepturile copilului și 
în Cartă. Anchetarea abuzului sexual și a 
exploatării sexuale trebuie să se facă 
temeinic și cu promptitudine, pentru a se 
asigura că interesul superior al copiilor 
victime este pus pe primul plan. 
Digitalizarea a adus numeroase beneficii 
pentru societate și economie, dar și 
provocări, inclusiv creșterea abuzului 
sexual online asupra copiilor. Accesul facil 
la materiale pornografice online 
agravează mult această problemă, 
deoarece îi expune mai ales pe spectatorii 
tineri la un risc ridicat de a suferi 
prejudicii morale, sociale, fizice și 
emoționale de durată. Protecția online a 
copiilor este una dintre prioritățile Uniunii. 
La 24 iulie 2020, Comisia a adoptat o 
strategie UE pentru combaterea mai eficace 
a abuzului sexual asupra copiilor 
(„strategia”), cu scopul de a oferi un 
răspuns eficace, la nivelul UE, în ceea ce 
privește infracțiunea de abuz sexual asupra 
copiilor.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Datele oferite de organizația 
internațională de combatere a traficului 
de persoane în scopul exploatării sexuale 
„THORN: Digital Defenders of Children” 
și de Centrul canadian pentru protecția 
copilului arată că în 78,30 % din 
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imaginile și materialele video 
pornografice evaluate de echipele lor 
apăreau copii sub 12 ani, iar 63,40 % din 
copiii respectivi aveau sub 8 ani. Pe baza 
acelorași materiale, aceștia au constatat 
că 80,42 % din copii erau fete, în timp ce 
19,58 % erau băieți. Cifrele dintr-un 
raport din 2019 al INHOPE arată că 
91 % din victime erau fete, 7 % erau 
băieți, iar vârsta medie a victimelor era în 
scădere, 92 % dintre victime având sub 13 
ani. Potrivit grupului „GuardChild: 
Protecting Children in the Digital Age”, 
cel mai mare grup de consumatori minori 
de pornografie pe internet este alcătuit 
din minori care au între 12 și 17 ani, iar 
31 % din copiii cu vârste între 12 și 18 ani 
au mințit pentru a avea acces la un site 
pornografic. Acest lucru reclamă ca 
autoritățile școlare competente din statele 
membre să sprijine și să promoveze în 
mod activ programe comune pentru 
părinți și profesori, cu scopul de a-i educa 
pe copii în chestiunile respectului de sine 
și respectului față de ceilalți, în special 
atunci când este vorba de afecțiune și 
relații, și să elaboreze, cu consimțământul 
părinților, programe de învățământ 
referitoare la afecțiune și sexualitate, cu 
respectarea originilor culturale și a 
valorilor părinților și copiilor. Consiliul 
European, autoritățile din statele membre 
și serviciile de comunicare și digitale 
relevante trebuie să își intensifice 
eforturile de blocare a accesului 
consumatorilor minori la materiale 
pornografice online.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Anumiți furnizori de servicii de 
comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere, cum ar fi serviciile de 
webmail și de mesagerie, utilizează deja 
tehnologii specifice pentru a detecta și a 
raporta abuzul sexual online asupra 
copiilor către autoritățile de aplicare a legii 
și către organizațiile care acționează în 
interes public împotriva abuzului sexual 
asupra copiilor, sau pentru a elimina 
materialele care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor, în mod voluntar. Aceste 
organizații fac trimitere la linii telefonice 
de urgență naționale pentru raportarea 
materialelor care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor, precum și la organizații al 
căror scop este de a reduce exploatarea 
sexuală a copiilor și de a preveni 
victimizarea copiilor, situate atât în UE, cât 
și în țări terțe. Colectiv, aceste activități 
voluntare joacă un rol important, făcând 
posibile identificarea și salvarea victimelor 
și reducerea diseminării în continuare a 
materialelor care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor, contribuind în același timp 
la identificarea și investigarea infractorilor 
și la prevenirea infracțiunilor de abuz 
sexual asupra copiilor.

(5) Anumiți furnizori de servicii de 
comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere, cum ar fi serviciile de 
webmail și de mesagerie, utilizează deja 
tehnologii specifice pentru a detecta și a 
raporta abuzul sexual online asupra 
copiilor către autoritățile de aplicare a legii 
și către organizațiile care acționează în 
interes public împotriva abuzului sexual 
asupra copiilor, sau pentru a elimina 
materialele care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor, în mod voluntar. Aceste 
organizații fac trimitere la linii telefonice 
de urgență naționale pentru raportarea 
materialelor care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor, precum și la organizații al 
căror scop este de a reduce exploatarea 
sexuală a copiilor și de a preveni 
victimizarea copiilor, situate atât în UE, cât 
și în țări terțe.  Colectiv, aceste activități 
voluntare joacă un rol important, făcând 
posibile identificarea și salvarea victimelor 
și reducerea diseminării în continuare a 
materialelor care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor, contribuind în același timp 
la identificarea și investigarea infractorilor 
și la prevenirea infracțiunilor de abuz 
sexual asupra copiilor. Cu toate acestea, în 
ultimele decenii, tot mai multe cazuri de 
acuzații false au dus la comiterea unor 
erori judiciare, la sinucideri și la alte 
tragedii. Prin urmare, astfel de 
identificări și investigații trebuie să se 
efectueze pe baza unor dovezi substanțiale 
și obiective și să fie tratate de către 
autoritățile competente cu respectarea 
deplină a principiilor confidențialității, a 
prezumției de nevinovăție și a interesului 
superior al victimei.

Or. en
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Amendamentul5

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) expunerea copiilor la materiale 
pornografice online. 

Or. en


