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RÖVID INDOKOLÁS

Az Internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére 
irányuló többéves közösségi program létrehozásáról szóló határozatra irányuló javaslat célja, 
hogy a társadalomban az önszabályozó kezdeményezések és a nagyobb tudatosság 
előmozdítása révén biztonságosabb online környezetet teremtsen a gyermekek számára. A 
gyermekeket és fiatalokat célzó „Biztonságosabb Internet” program segíteni fogja a 
családtagok időgazdálkodását és hatékonyságát az új technológiák negatív hatásai elleni 
küzdelemben. Az új program a következő tevékenységeket tekinti prioritásnak:
Ι. A jogellenes tartalom visszaszorítása és a káros online magatartás elleni fellépés: a 
tevékenységek nemzeti kapcsolattartó pontok létrehozását célozzák a lakosság számára a 
jogellenes online tartalom és a káros online magatartás bejelentéséhez, különösen a 
gyermekek szexuális bántalmazását és a szexuális bántalmazás előkészületét (grooming) 
ábrázoló anyagokra összpontosítva;
ΙΙ. Az online környezet biztonságosabbá tételének előmozdítása: az e területre vonatkozó 
önszabályozó kezdeményezések támogatása. Célja a gyermekek és fiatalok részvételének 
ösztönzése a biztonságosabb online környezet megteremtésében, különösen fiatalok testületei
révén;
ΙΙΙ. Társadalmi tudatosság biztosítása: a gyermekeket, szüleiket és a tanárokat célzó 
fellépések. A multiplikátor hatás ösztönzése a legjobb gyakorlatoknak a nemzeti 
figyelemfelkeltő központok hálózatában zajló cseréjével. Támogatni azokat a kapcsolattartó 
pontokat, ahol a szülők és a gyermekek tanácsot kaphatnak az online biztonság megőrzéséről;
ΙV. Tudásbázis létrehozása a gyermekek online biztonságával foglalkozó kutatók európai 
szintű összefogása révén. Tudásalapot létrehozni az új technológiák gyermekek általi 
felhasználásáról, az ezek által a rájuk gyakorolt hatásokról és a kapcsolódó kockázatokról. 
Mindezt felhasználni a „Biztonságosabb Internet” program keretében jelenleg zajló 
tevékenységek eredményességének javítására.

Az Internet közvetlen következményekkel jár a polgárok mindennapi életére nézve. Ezért 
rendkívül fontos olyan elemzéseket, kereteket és érveket kidolgozni, amelyek a 
társadalmunkban a férfiak és nők, a fiúk és lányok közötti egyenlőség további 
előmozdításához hozzájáruló technológiai változásokat biztosítanak. Sürgősen szükség van 
annak megállapítására, hogy milyen hatást gyakorolhatnak az új technológiák – többek között 
az Internet – a nők jogaira, és kritikus szemmel kell vizsgálni ezek potenciális hosszú távú 
hatásait. A véleménytervezet hangsúlyozza a nemeket figyelembe vevő megközelítés 
alkalmazásának fontosságát a program különböző tevékenységeinek kidolgozása és 
végrehajtása során. A lányok és fiúk számára ugyanolyan lehetőségeket kell garantálni, eltérő 
igényeiket pedig fel kell mérni, és azoknak minden meghozott intézkedésben tükröződniük 
kell.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az internet elterjedtsége és a 
kommunikációs technológiák – például a 
mobiltelefon – használata továbbra is 
jelentősen nő a Közösségben, és 
értékelésre méltó részvételi, interaktivitási 
és kreativitási lehetőségeket kínál minden 
állampolgárnak. Nem szűntek meg a 
gyermekeket fenyegető kockázatok és a 
technológiákkal való visszaélések, sőt: a 
változó technológiák és társadalmi 
szokások újabb és újabb kockázatokat és 
visszaéléseket szülnek. Az internet és a 
többi online technológia kínálta 
lehetőségek kimerítésére és előnyök 
kihasználására való ösztönzéshez szükség 
van e technológiák biztonságosabb 
használatát előmozdító intézkedésekre is.

(1) Az internet elterjedtsége és a 
kommunikációs technológiák – például a
mobiltelefon – használata továbbra is 
jelentősen nő a Közösségben, és 
értékelésre méltó részvételi, interaktivitási 
és kreativitási lehetőségeket kínál minden 
állampolgárnak. Nem szűntek meg a 
gyermekeket fenyegető kockázatok és a 
technológiákkal való visszaélések, sőt: a 
változó technológiák és társadalmi 
szokások újabb és újabb kockázatokat és 
visszaéléseket szülnek, valamint a férfiak 
és nők, a fiúk és lányok közötti 
egyenlőséget felborító sztereotípiák 
népszerűsítéséhez vezetnek. Az internet és 
a többi online technológia kínálta 
lehetőségek kimerítésére és előnyök 
kihasználására való ösztönzéshez szükség 
van e technológiák biztonságosabb 
használatát előmozdító intézkedésekre is.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4.) Továbbra is intézkedésre lesz szükség 
mind a gyermekekre potenciálisan 
ártalmas, mind a jogellenes tartalom –
különösen a gyermekkel való szexuális 
visszaélésről készült felvételek –
vonatkozásában. Ugyanez vonatkozik a 
testi és lelki sérülésekhez vezető káros és 
jogellenes magatartás áldozatául eső 
gyermekekre, illetőleg azokra a 

(4.) Továbbra is intézkedésre lesz szükség 
mind a gyermekekre potenciálisan 
ártalmas, különösen a pornográf tartalom, 
mind a jogellenes tartalom – különösen a 
gyermekkel való szexuális visszaélésről 
készült felvételek – vonatkozásában. 
Ugyanez vonatkozik a testi és lelki 
sérülésekhez vezető káros és jogellenes 
magatartás áldozatául eső gyermekekre, 

Adlib Express Watermark



PA\734254HU.doc 5/7 PE409.378v02-00

HU

gyermekekre, akiket ilyen magatartás 
színlelésére vesznek rá, nekik és másoknak 
sérülést okozva.

illetőleg azokra a gyermekekre, akiket 
ilyen magatartás színlelésére vesznek rá, 
nekik és másoknak sérülést okozva. Ennek 
érdekében külön figyelmet kell szentelni 
az egyenrangú résztvevők 
együttműködésén alapuló, úgynevezett 
„peer to peer” rendszereknek.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az internet biztonságosabb használatát 
a világhálón található tiltott és káros 
tartalom ellen különösen a gyermekek és 
kiskorúak védelme területén folytatott 
harccal elősegítő többéves közösségi 
cselekvési terv [az 1998–2004-es 
Biztonságosabb internet plusz program]33

elfogadásáról szóló, 1999. január 25-i 
276/1999/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat34, valamint az internet és az új 
online technológiák biztonságosabb 
használatát elősegítő többéves közösségi 
program [a 2005–2008-as Biztonságosabb 
internet plusz program] létrehozásáról 
szóló, 2005. május 11-i 854/2005/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat35

olyan közösségi finanszírozásról 
rendelkezett, amely – az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a Régiók 
Bizottságának készült 
programértékelések36 tanúsága szerint –
sikeresnek bizonyult sokféle 
kezdeményezés ösztönzésében, és európai 
hozzáadott értéket képviselt.

(6) Az internet biztonságosabb használatát 
a világhálón található tiltott és káros 
tartalom ellen különösen a gyermekek és 
kiskorúak védelme területén folytatott 
harccal elősegítő többéves közösségi 
cselekvési terv [az 1998–2004-es 
Biztonságosabb internet plusz program]33

elfogadásáról szóló, 1999. január 25-i 
276/1999/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat34, valamint az internet és az új 
online technológiák biztonságosabb 
használatát elősegítő többéves közösségi 
program [a 2005–2008-as Biztonságosabb 
internet plusz program] létrehozásáról 
szóló, 2005. május 11-i 854/2005/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat35

olyan közösségi finanszírozásról 
rendelkezett, amely – az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a Régiók 
Bizottságának készült 
programértékelések36 tanúsága szerint –
sikeresnek bizonyult sokféle 
kezdeményezés ösztönzésében, és európai 
hozzáadott értéket képviselt. A 
„Biztonságosabb Internet plusz” (2005–
2008) és az „Új biztonságosabb program” 
(2009–2013) segíteni fogja a családtagok 
hatékonyságát és időgazdálkodását az új 
technológiák negatív hatásai elleni 
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küzdelemben.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet  2 intézkedés  3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Annak előmozdítása, hogy a 
biztonságosabb online környezet 
létrehozásába gyermekeket és fiatalokat is 
bevonjanak. Az intézkedések gyermekek és 
fiatalok bevonására fognak irányulni, az 
online technológiák használatával és a 
gyermekeknek nagyobb biztonságot adó 
online környezet előmozdításának 
mikéntjével kapcsolatos nézőpontjuk és 
tapasztalataik jobb megértésének céljából.

3. Annak előmozdítása, hogy a 
biztonságosabb online környezet 
létrehozásába gyermekeket és fiatalokat is 
bevonjanak. Az intézkedések a lányok és 
fiúk, a nők és férfiak egyenlő részvételét 
biztosítva a gyermekek és fiatalok 
bevonására fognak irányulni, az online 
technológiák használatával és a 
gyermekeknek nagyobb biztonságot adó 
online környezet előmozdításának 
mikéntjével kapcsolatos nézőpontjuk és 
tapasztalataik jobb megértésének céljából.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet  4 intézkedés  3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az online gyermekbántalmazás 
tanulmányozásának előmozdítása. Az
intézkedések az online környezetben 
elkövetett gyermekbántalmazással 
összefüggő technikai, lélektani és 
társadalomtudományi kérdések 
tanulmányozására irányul, beleértve a 
zaklatással, a szexuális visszaélés 
előkészületével, a gyermekkel való 
szexuális visszaélésről készült 
felvételekkel, valamint a gyermekeket 

3. Az online gyermekbántalmazás 
tanulmányozásának előmozdítása. A 
nemeket figyelembe vevő megközelítést 
alkalmazó intézkedések az online 
környezetben elkövetett 
gyermekbántalmazással összefüggő 
technikai, lélektani és 
társadalomtudományi kérdések 
tanulmányozására irányul, beleértve a 
zaklatással, a szexuális visszaélés 
előkészületével, a gyermekkel való 
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ártalom kockázatának kitevő új 
magatartásformákkal kapcsolatos 
kérdéseket is.

szexuális visszaélésről készült 
felvételekkel, valamint a gyermekeket 
ártalom kockázatának kitevő új 
magatartásformákkal kapcsolatos 
kérdéseket is.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet  4 intézkedés  5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A jelenlegi és a kialakulóban lévő 
technológiák használatának a gyermekekre 
és fiatalokra kifejtett hatásáról szerzett 
ismeretek gyarapítása. Az intézkedések az 
online technológiákat használó gyermekek 
és fiatalok által a különféle platformokon –
számítógépen, mobiltelefonon, 
játékkonzolon vagy más, kialakulóban lévő 
technológiákon – keresztül elszenvedett, a 
káros tartalomtól vagy magatartástól a 
szexuális visszaélés előkészületéig vagy a 
zaklatásig terjedő cselekmények lélektani, 
viselkedésbeli és társadalmi hatásainak 
jobb megértését szolgálják.

5. A jelenlegi és a kialakulóban lévő 
technológiák használatának a gyermekekre 
és fiatalokra kifejtett hatásáról szerzett 
ismeretek gyarapítása. A nemeket 
figyelembe vevő megközelítést alkalmazó
intézkedések az online technológiákat
használó gyermekek és fiatalok által a 
különféle platformokon – számítógépen, 
mobiltelefonon, játékkonzolon vagy más, 
kialakulóban lévő technológiákon –
keresztül elszenvedett, a káros tartalomtól 
vagy magatartástól a szexuális visszaélés 
előkészületéig vagy a zaklatásig terjedő 
cselekmények lélektani, viselkedésbeli és 
társadalmi hatásainak jobb megértését 
szolgálják.

Or. en
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