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Spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok ter otroška pornografija ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2011 o predlogu 

direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti spolni zlorabi in spolnemu 

izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji, ki razveljavlja Okvirni sklep 2004/68/PNZ 

(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0094), 

– ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 82(2) in člena 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0088/2010), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. septembra 

20101, 

– po posvetovanju z Odborom regij, 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 29. junija 2011, da bo odobril 

stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

ter mnenj Odbora za kulturo in izobraževanje in Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

(A7-0294/2011), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. odobri skupno izjavo Parlamenta in Sveta, priloženo k tej resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 
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P7_TC1-COD(2010)0064 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 27. oktobra 2011 z 

namenom sprejetja Direktive 2011/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti 

spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi 

Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi2011/93/EU.) 



 



PRILOGA K OSNUTKU ZAKONODAJNE RESOLUCIJE 

Skupna izjava o pridobivanju otrok za spolne namene 

Evropski parlament in Svet,<BR>ob upoštevanju, da pridobivanje otrok za spolne namene v 

resničnem življenju („navezovanje stikov zunaj spleta”) pomeni namerno manipulacijo otroka, 

ki še ni dopolnil starosti, ko bi lahko pristal na spolnost, z govorjenjem, pisanjem, 

avdiovizualnimi sredstvi ali podobnimi predstavitvami z namenom srečanja z njim ali z njo in 

storitve kaznivega dejanja iz členov 3(3) in 5(6) te direktive, 

ob upoštevanju, da je pridobivanje otrok za spolne namene v resničnem življenju že zajeto v 

nacionalni zakonodaji držav članic v različnih oblikah, kot poskus, pripravljalno dejanje ali 

posebna oblika spolne zlorabe, 

POZIVA države članice, naj temeljito preučijo kazenskopravne opredelitve glede kaznivosti 

pridobivanja otrok za spolne namene v resničnem življenju ter naj po potrebi izboljšajo in 

popravijo svoje kazensko pravo, če v njem še obstaja tozadevna pravna vrzel. 


