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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The proposal for a Decision establishing a multiannual Community programme on protecting 
children using the Internet is aimed at creating a safer online environment for children by 
promoting self-regulatory initiatives and greater awareness in society. The programme 
"Safer Internet" for children and young people shall facilitate time management and 
effectiveness of family members in combating the negative effects of new technologies. The 
new programme will prioritise the following actions:
Ι. To reduce illegal content and tackle harmful conduct online: actions to provide the 
public with national contact points for reporting illegal content online and harmful conduct, 
focusing in particular on child sexual abuse material and grooming;
ΙΙ. To promote a safer online environment: fostering self-regulatory initiatives in this field. 
To stimulate the involvement of children and young people in creating a safer online 
environment, in particular through youth panels;
ΙΙΙ. To ensure public awareness: actions targeting children, their parents and teachers. 
Encourage a multiplier effect through exchange of best practices within the network of 
national awareness centres. Support contact points where parents and children can receive 
advice on how to stay safe online;
ΙV. To establish a knowledge base by bringing together researchers engaged in child safety 
online at European level. Establish a knowledge base on the use of new technologies by 
children, the effects these have on them, and related risks. Use this to improve the 
effectiveness of ongoing actions within the Safer Internet Programme.

Internet has direct consequences on citizen's daily lives. Therefore, it becomes extremely 
important to develop analyses, frameworks and arguments that ensure such technological 
change of our societies which contributes to the further promotion of equality between men 
and women, boys and girls. There is an urgent need to grasp what impact the new 
technologies, including Internet, may have on women’s rights, and to cast a critical eye on 
their potential long-term effects. The draft opinion emphasizes the importance of a gender 
sensitive approach to be implemented while developing and implementing various 
Programmes' actions. Girls and boys should be guaranteed the same opportunities and their 
different needs have to be assessed and reflected in any action taken.

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Adlib Express Watermark



PA\734254RO.doc 4/7 PE409.378v02-00

RO

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Gradul de pătrundere a internetului și 
utilizarea tehnologiilor de comunicare 
precum telefoanele mobile cunosc o 
creștere considerabilă pe teritoriul 
Comunității și oferă oportunități deosebite, 
de exemplu de participare, interacțiune și 
creativitate, pentru orice cetățean. Riscurile 
în ceea ce privește copiii și utilizarea în 
mod abuziv a tehnologiilor continuă să 
persiste și, din cauza schimbărilor în 
domeniul tehnologic și în cel al 
comportamentelor sociale, continuă să 
apară noi riscuri și utilizări abuzive. Pentru 
a încuraja exploatarea oportunităților și 
pentru a profita de avantajele oferite de 
internet și de alte tehnologii on-line, sunt 
necesare, de asemenea, măsuri de 
promovare a utilizării în condiții de 
siguranță sporită a acestora.

(1) Gradul de pătrundere a internetului și 
utilizarea tehnologiilor de comunicare 
precum telefoanele mobile cunosc o 
creștere considerabilă pe teritoriul 
Comunității și oferă oportunități deosebite, 
de exemplu de participare, interacțiune și 
creativitate, pentru orice cetățean. Riscurile 
pentru copiii și utilizarea în mod abuziv a 
tehnologiilor continuă să persiste și, din 
cauza schimbărilor în domeniul tehnologic 
și în cel al comportamentelor sociale, 
continuă să apară noi riscuri și utilizări 
abuzive și continuă promovarea 
stereotipurilor care perturbă egalitatea 
dintre bărbați și femei, dintre băieți și fete. 
Pentru a încuraja exploatarea 
oportunităților și pentru a profita de 
avantajele oferite de internet și de alte 
tehnologii on-line, sunt necesare, de 
asemenea, măsuri de promovare a utilizării 
în condiții de siguranță sporită a acestora.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Vor fi în permanență necesare acțiuni 
atât în ceea ce privește conținutul potențial 
dăunător pentru copii, cât și conținutul cu 
caracter ilegal, în special materialele 
pornografice cu minori. Același lucru este 
valabil și în cazul copiilor care au căzut 
victime comportamentelor dăunătoare și 
ilegale generatoare de efecte negative la 

(4) Vor fi în permanență necesare acțiuni 
atât în ceea ce privește conținutul potențial 
dăunător pentru copii, în special 
materialele pornografice, cât și conținutul 
cu caracter ilegal, în special materialele 
pornografice cu minori. Același lucru este 
valabil și în cazul copiilor care au căzut 
victime comportamentelor dăunătoare și 
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nivel fizic și psihic, precum și în cazul 
copiilor care sunt ispitiți să imite acest gen 
de comportamente, făcându-și rău lor și 
altora.

ilegale generatoare de efecte negative la 
nivel fizic și psihic, precum și în cazul 
copiilor care sunt ispitiți să imite acest gen 
de comportamente, făcându-și rău lor și 
altora. În acest scop se acordă o atenție 
specială sistemului peer-to-peer (P2P).

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Decizia nr. 276/1999/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 ianuarie 1999 de adoptare a unui 
plan multianual de acțiune la nivel 
comunitar pentru promovarea unei utilizări 
în condiții de siguranță sporită a 
internetului și a noilor tehnologii on-line 
prin combaterea conținuturilor ilegale și 
dăunătoare, în special în ceea ce privește 
protecția copiilor și a minorilor (Planul de 
acțiune pentru un internet mai sigur 1998-
2004) și Decizia nr. 854/2005/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 de instituire a unui 
program comunitar multianual de 
promovare a utilizării, în condiții de mai 
mare siguranță, a Internetului și a noilor 
tehnologii on-line (programul Safer 
Internet Plus 2005-2008) au furnizat 
finanțare comunitară care a încurajat, cu 
succes, o gamă variată de inițiative și a 
creat valoare adăugată la nivel european, 
după cum s-a demonstrat în evaluările 
programului prezentate Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Regiunilor.

(6) Decizia nr. 276/1999/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 ianuarie 1999 de adoptare a unui 
plan multianual de acțiune la nivel 
comunitar pentru promovarea unei utilizări 
în condiții de siguranță sporită a 
internetului și a noilor tehnologii on-line 
prin combaterea conținuturilor ilegale și 
dăunătoare, în special în ceea ce privește 
protecția copiilor și a minorilor (Planul de 
acțiune pentru un internet mai sigur 1998-
2004) și Decizia nr. 854/2005/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 de instituire a unui 
program comunitar multianual de 
promovare a utilizării, în condiții de mai 
mare siguranță, a Internetului și a noilor 
tehnologii on-line (programul Safer 
Internet Plus 2005-2008) au furnizat 
finanțare comunitară care a încurajat, cu 
succes, o gamă variată de inițiative și a 
creat valoare adăugată la nivel european, 
după cum s-a demonstrat în evaluările 
programului prezentate Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Regiunilor. Programul „Safer Internet 
Plus” (2005-2008) și noul program pentru 
utilizarea internetului în condiții de 
siguranță („new Safer Programme”) 
(2009-2013) vor crește eficiența 
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membrilor de familie și a gestionării 
timpului lor la combaterea efectelor 
negative ale noilor tehnologii.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Anexa I   Acțiunea 2  alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stimularea implicării copiilor și 
tinerilor în crearea unui mediu on-line mai 
sigur. Acțiunile vor avea ca obiectiv 
implicarea copiilor și tinerilor, cu scopul de 
a înțelege mai bine experiențele și modul în 
care aceștia percep utilizarea tehnologiilor 
on-line, precum și modul în care se poate 
promova un mediu on-line mai sigur pentru 
copii.

(3) Stimularea implicării copiilor și 
tinerilor în crearea unui mediu on-line mai 
sigur. Acțiunile vor avea ca obiectiv 
implicarea copiilor și tinerilor, asigurând 
participarea egală a fetelor și băieților, a 
femeilor și bărbaților, cu scopul de a 
înțelege mai bine experiențele și modul în 
care aceștia percep utilizarea tehnologiilor 
on-line, precum și modul în care se poate 
promova un mediu on-line mai sigur pentru 
copii.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Anexa I  Acțiunea 4  alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Promovarea investigațiilor cu privire la 
abuzurile săvârșite asupra copiilor în 
mediul on-line. Acțiunile vor viza 
investigarea aspectelor de ordin tehnic, 
psihologic și sociologic legate de 
victimizarea copiilor în mediul on-line, 
inclusiv hărțuirea, manipularea 
psihologică, aspecte legate de materialele 
pornografice cu minori disponibile on-line 
și forme emergente de comportament care 

(4) Promovarea investigațiilor cu privire la 
abuzurile săvârșite asupra copiilor în 
mediul on-line. Acțiunile vor viza, 
utilizând o abordare care să țină seama de 
egalitatea de gen, investigarea aspectelor 
de ordin tehnic, psihologic și sociologic 
legate de victimizarea copiilor în mediul 
on-line, inclusiv hărțuirea, manipularea 
psihologică, aspecte legate de materialele 
pornografice cu minori disponibile on-line 
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pot prezenta riscul de a fi dăunătoare 
pentru copii.

și forme emergente de comportament care 
pot prezenta riscul de a fi dăunătoare 
pentru copii.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Anexa I  Acțiunea 4  alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sporirea gradului de cunoaștere cu 
privire la efectele asupra copiilor și 
tinerilor a utilizării tehnologiilor actuale și 
emergente. Acțiunile vor avea ca scop 
sporirea gradului de înțelegere a efectelor 
la nivel psihologic, comportamental și 
sociologic pe care utilizarea tehnologiilor 
on-line le are asupra copiilor și tinerilor, de 
la efectul expunerii la conținuturi și 
comportamente dăunătoare la manipulare 
psihologică și hărțuire, în contextul unor 
platforme diferite - de la computere și 
telefoane mobile la console de jocuri și alte 
tehnologii emergente.

(5) Sporirea gradului de cunoaștere cu 
privire la efectele asupra copiilor și 
tinerilor a utilizării tehnologiilor actuale și 
emergente. Acțiunile, care utilizează o 
abordare care să țină seama de egalitatea 
de gen, vor avea ca scop sporirea gradului 
de înțelegere a efectelor la nivel psihologic, 
comportamental și sociologic pe care 
utilizarea tehnologiilor on-line le are 
asupra copiilor și tinerilor, de la efectul 
expunerii la conținuturi și comportamente 
dăunătoare la manipulare psihologică și 
hărțuire, în contextul unor platforme 
diferite - de la computere și telefoane 
mobile la console de jocuri și alte 
tehnologii emergente.

Or. en
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