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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére 
irányuló többéves közösségi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0106),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 153. cikkére, amely alapján 
a Bizottság benyújtotta a javaslatot a Parlamentnek (C6-0092/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Költségvetési 
Bizottság és a Jogi Bizottság véleményeire (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

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 
gyermekekre, akiket ilyen magatartás 
színlelésére vesznek rá, nekik és másoknak 

(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 
gyermekekre, akiket ilyen magatartás 
színlelésére vesznek rá, nekik és másoknak 
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sérülést okozva. sérülést okozva. 
Különös erőfeszítéseket kell tenni az 
annak megakadályozására irányuló 
megoldások feltárása érdekében, hogy egy 
felnőtt az információs és kommunikációs 
technológiákon keresztül szándékos 
ajánlatot tegyen egy gyermekkel való 
találkozásra szexuális visszaélés vagy 
bűncselekmények elkövetése céljából.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy különös hangsúlyt helyezzen a „a szexuális visszaélés előkészülete”
egyre fokozódó jelenségére, az Európa Tanács gyermekek szexuális kizsákmányolás és 
szexuális visszaélés elleni védelméről szóló egyezményének (2007. október) 23. cikkében 
szereplő fogalommeghatározásnak megfelelően.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az intézkedésnek arra kell 
irányulnia, hogy megelőzze azt, hogy a 
gyermekek az interneten és/vagy 
interaktív digitális technológiákon –
beleértve a mobiltelefonokat is – keresztül 
fenyegetések, zaklatás és megalázás révén 
áldozattá váljanak.  

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az e határozattal létrehozott 
programnak arra kell irányulnia, hogy 
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olyan oktatási csomagot hozzon létre 
tanárok számára, amelynek képzési 
anyagokból (kézikönyvek, videofilmek, 
interaktív játékok stb.) és pedagógiai 
eszközökből (tájékoztató tanárok számára, 
gyakorlási célú internetes portál stb.) kell 
állnia, amelynek – az egyedi nemzeti 
követelményekhez szabottan – többek 
között a különböző tagállamok legjobb 
oktatási gyakorlatait kell felhasználnia és 
amelynek a program egyéb elemeit is 
tartalmaznia kell.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A programnak továbbra is 
támogatnia kell a nemzeti internetes 
domain-nyilvántartások kifejlesztését és 
koordinálását a gyermekek számára káros 
tartalomforrások gyors azonosításának 
lehetővé tétele érdekében.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk - 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E határozat alkalmazásában 
„gyermekek” a 18 év alatti személyek.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a tanácsi javaslattal és a programra vonatkozó első 
olvasatbeli megállapodás ismeretében a gyermekek fogalmát egyértelművé kell tenni.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk - 2 bekezdés - első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A program általános céljának elérése 
érdekében a következők a cselekvési 
irányvonalak:

2. A program általános céljának elérése 
érdekében a következők a cselekvési 
irányvonalak:

a) a jogellenes tartalom visszaszorítása és a 
káros online magatartás elleni fellépés;

a) társadalmi tudatosítás;

b) az online környezet biztonságosabbá 
tételének előmozdítása;

b) a jogellenes tartalom elleni küzdelem és 
a káros online magatartás elleni fellépés;

c) társadalmi tudatosítás; c) az online környezet biztonságosabbá 
tételének előmozdítása;

d) tudásbázis létrehozása. d) tudásbázis létrehozása.

Or. en

Indokolás

A gyermekek védelme tekintetében a legfontosabb a gyermekek, szülők, tanárok és valamennyi 
üzemeltető ismereteinek és tudatosságának javítása a kockázatokra, valamint a kockázatot 
jelentő magatartás elkerüléséhez használható eszközökre vonatkozóan.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk - 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a közösségi finanszírozásra irányuló 
ajánlattételi felhívásokat követően javasolt 
projektek értékelése, amennyiben a 
becslések szerint a közösségi hozzájárulás 
eléri vagy meghaladja az 500 000 eurót;
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a projektek értékelésével kapcsolatos komitológiai eljárásra utal a 
projektjavaslatok megfelelő értékelésének biztosítása érdekében.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet - Bevezetés - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E program célkitűzése az, hogy 
előmozdítsa – különösen a gyermekek 
esetében – az internet és a többi 
kommunikációs eszköz biztonságosabb 
használatát, és küzdjön a jogellenes 
tartalom és a káros online magatartás ellen. 

E program célkitűzése az, hogy képezze a 
felhasználókat és előmozdítsa – különösen 
a gyermekeket – az internet és a többi 
kommunikációs eszköz biztonságosabb 
használatát illetően, és küzdjön a 
jogellenes tartalom és a káros online 
magatartás ellen. 

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet - Bevezetés - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program általános célja az, hogy 
előmozdítsa az internet és a többi 
kommunikációs technológia (a 
továbbiakban: online technológiák) 
biztonságosabb használatát – különösen a 
gyermekek esetében –, előmozdítsa egy 
biztonságos online környezet kifejlesztését, 
csökkentse a jogellenesen terjesztett online 
tartalom mennyiségét, fellépjen a 
potenciálisan káros online magatartás ellen, 
és felhívja a társadalom figyelmét az online 
kockázatokra és óvintézkedésekre.

A program általános célja az, hogy 
előmozdítsa az internet és a többi 
kommunikációs technológia (a 
továbbiakban: online technológiák) 
biztonságosabb használatát – különösen a 
gyermekek esetében –, előmozdítsa egy 
biztonságos online környezet kifejlesztését, 
csökkentse a jogellenesen terjesztett online 
tartalom mennyiségét, fellépjen a 
potenciálisan káros online magatartás 
(beleértve a szexuális visszaélés 
előkészületét és a számítógépes zaklatást 
is) ellen, és felhívja a társadalom figyelmét 
az online kockázatokra és 
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óvintézkedésekre, valamint hogy a legjobb 
gyakorlatok alapján oktatási eszközöket 
dolgozzon ki.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet - 1 szakasz - 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A jogellenes online tartalom és a káros 
online magatartás bejelentésére szolgáló 
lakossági kapcsolattartó pontok kialakítása.
Az intézkedéseknek biztosítaniuk kell, 
hogy e kapcsolattartó pontok hatékonyak 
és a lakosság számára láthatók legyenek, 
szoros kapcsolatban álljanak más, nemzeti 
szintű intézkedésekkel, valamint európai 
szinten együttműködjenek a határokon 
átnyúló kérdések megoldása és a legjobb 
gyakorlatok megosztása céljából.

1. A jogellenes online tartalom és a káros 
online magatartás bejelentésére szolgáló 
lakossági kapcsolattartó pontok és 
forródrótok kialakítása. Az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy e 
kapcsolattartó pontok hatékonyak és a 
lakosság számára láthatók legyenek, szoros 
kapcsolatban álljanak más, nemzeti szintű 
intézkedésekkel (különösen a 
számítógépes bűnözésre szakosodott 
rendőrségi egységekkel), valamint európai 
szinten együttműködjenek a határokon 
átnyúló kérdések megoldása és a legjobb 
gyakorlatok megosztása céljából.

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet - 1 szakasz - 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az együttműködésnek, valamint az 
információk, a tapasztalatok és legjobb 
gyakorlatok cseréjének nemzeti és európai 
szintű előmozdítása az érdekeltek körében. 
Az intézkedések a jogellenes tartalom 
terjesztésének és a káros online 
magatartásnak a visszaszorításába bevont 
érdekeltek közötti összehangolás javítására 

4. Az együttműködésnek, valamint az 
információk, a tapasztalatok és legjobb 
gyakorlatok cseréjének nemzeti és európai 
szintű előmozdítása az érdekeltek körében. 
Az intézkedések a jogellenes tartalom 
terjesztésének és a káros online 
magatartásnak a visszaszorításába bevont 
érdekeltek közötti összehangolás javítására 
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és ezen érdekeltek részvételének és 
kötelezettségvállalásának ösztönzésére 
fognak irányulni. 

és ezen érdekeltek részvételének és 
kötelezettségvállalásának ösztönzésére 
fognak irányulni. A tevékenységek 
különösen az adatok nemzetközi 
megosztását és az elgondolások 
kormányok, bűnüldöző szervek, 
forródrótok, bank-, pénz- és 
hitelkártyákkal foglalkozó intézmények, 
gyermekekkel szembeni visszaélésekkel 
foglalkozó tanácsadó központok és 
gyermekjóléti szervezetek, valamint az 
internetes ipar általi egyesítését fogják 
ösztönözni. Egy uniós és/vagy nemzetközi 
„munkacsoport” negyedévenként 
ülésezhetne az adatok, a szakértelem és a 
bevált gyakorlat érdekeltek – beleértve a 
kapcsolattartó pontokat és a 
forródrótokat, a bűnüldöző szerveket, a 
kormányképviselőket és különösen az 
internetes ipart – közötti megosztásának 
megkönnyítése céljából.

Or. en

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet - 1 szakasz - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az együttműködés, valamint az 
információ- és tapasztalatcsere 
előmozdítása a jogellenes online tartalom 
és a káros online magatartás elleni 
nemzetközi szintű küzdelemben. Az 
intézkedések a harmadik országokkal való 
együttműködés javítására, a jogellenes 
online tartalommal és a káros online 
magatartással való bánásmód nemzetközi 
szintű összehangolására, valamint közös 
közelítésmódok és munkamódszerek 
kialakításának ösztönzésére fog irányulni.

5. Az együttműködés, valamint az 
információ- és tapasztalatcsere 
előmozdítása a jogellenes online tartalom 
és a káros online magatartás elleni 
nemzetközi szintű küzdelemben. Az 
intézkedések a harmadik országokkal való 
együttműködés javítására, a jogellenes 
online tartalommal és a káros online 
magatartással való bánásmód nemzetközi 
szintű összehangolására, valamint a 
gyermekekkel kapcsolatos visszaélésekről 
képeket gyűjtő, különböző nemzeti 
adatbázisokra irányuló koordinált 
megközelítés, továbbá közös 
közelítésmódok és munkamódszerek 
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kialakításának ösztönzésére fog irányulni.

Or. en

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet - 2 szakasz - 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szolgáltatók ösztönzése és segítése 
egy közös címke kidolgozásában. Az 
intézkedések célja az internetes 
szolgáltatók ösztönzése és segítése abban, 
hogy önszabályozási eszközként egy közös 
„gyermekbiztos” címkét dolgozzanak ki 
azon honlapok számára, amelyek a 
szolgáltató által ellenőrzött, „a 
felhasználók által létrehozott tartalom”-
hoz való hozzáférést tesznek lehetővé.

Or. en

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet - 2 szakasz - 3 pont

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 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. 
Ezt a részvételt a gyermekek jogaival 
foglalkozó európai fórum keretében 
gyakorolják rendszeresen.
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Or. en

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet - 3 szakasz - 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Kapcsolattartók az online biztonság 
megőrzésével kapcsolatos szülői és 
gyermeki kérdések megválaszolására. Az 
intézkedések célja, hogy a felhasználók 
tanácsokat kaphassanak az online 
biztonság megőrzéséhez szükséges 
ismeretekről és óvintézkedésekről, így 
felvilágosultan és felelősségteljesen 
mérlegelhessenek.

2. Kapcsolattartók az online biztonság 
megőrzésével kapcsolatos szülői és 
gyermeki kérdések megválaszolására. Az 
intézkedések célja, hogy a felhasználók 
tanácsokat kaphassanak az online 
biztonság megőrzéséhez szükséges
ismeretekről és óvintézkedésekről, így 
felvilágosultan és felelősségteljesen 
mérlegelhessenek. Az intézkedések célja a 
„szexuális visszaélés előkészülete” és a
„számítógépes zaklatás” problémáival 
kapcsolatos tudatosság felkeltése, 
valamint adott esetben a megfelelő 
bűnüldöző szervek és gyermekekkel 
foglalkozó karitatív szolgálatok számára 
jelzések biztosítása. A kapcsolattartó 
pontok segítik a polgárokat is a 
gyermekekkel kapcsolatos számítógépes 
bűncselekmények szakosodott rendőrségi 
egységeknek való bejelentésében.

Or. en

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet - 3 szakasz - 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A legjobb gyakorlatok cseréjének és a 
határokon átnyúló együttműködésnek a 
biztosítása európai szinten. Intézkedések 
lesznek a tényleges, határokon átnyúló 
európai együttműködés és a legjobb 
gyakorlatok, eszközök, módszerek, 

4. A legjobb gyakorlatok cseréjének és a 
határokon átnyúló együttműködésnek a 
biztosítása európai szinten. Intézkedések 
lesznek a tényleges, határokon átnyúló 
európai együttműködés és a legjobb 
gyakorlatok, eszközök, módszerek, 
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tapasztalatok és ismeretek tényleges 
cseréje érdekében.

tapasztalatok és ismeretek tényleges 
cseréje érdekében. A tevékenységeknek 
különösen arra kell irányulniuk, hogy 
szoros együttműködés jöjjön létre a 
nemzeti hatóságok, a rendőrség és a 
kapcsolattartó pontok között. 
Intézkedéseket fognak tenni egy, a 
gyermekekkel kapcsolatos visszaélésekről 
képeket gyűjtő, közös európai adatbázis 
kiépítésére.

Or. en

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet - 3 szakasz - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A legjobb gyakorlatok cseréjének és az 
együttműködésnek a biztosítása 
nemzetközi szinten. Az intézkedések az 
együttműködésnek és a legjobb 
gyakorlatok, eszközök, módszerek, 
tapasztalatok és ismeretek cseréjének 
előmozdítására fognak irányulni 
nemzetközi szinten, a közös 
közelítésmódok és munkamódszerek 
előmozdítása, valamint a globális 
kezdeményezések eredményesebbé, 
költséghatékonyabbá és széles körűbbé 
tétele érdekében.

5. A legjobb gyakorlatok cseréjének és az 
együttműködésnek a biztosítása 
nemzetközi szinten. Az intézkedések az 
együttműködésnek és a legjobb 
gyakorlatok, eszközök, módszerek, 
tapasztalatok és ismeretek cseréjének 
előmozdítására fognak irányulni 
nemzetközi szinten, a közös 
közelítésmódok és munkamódszerek 
előmozdítása, valamint a globális 
kezdeményezések eredményesebbé, 
költséghatékonyabbá és széles körűbbé 
tétele érdekében. Az intézkedések arra is 
irányulnak, hogy feltárják a Child 
Exploitation Tracking System (CETS; a 
gyermekek kizsákmányolását nyomon 
követő rendszer) hatékonyságát, amely 
eszközt az internetes iparággal 
együttműködve fejlesztettek ki, és amely 
lehetővé teszi a bűnüldöző szerveknek az 
interneten elkövetett bűncselekmények 
lenyomozását.

Or. en
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Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet - 4 szakasz - 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Összehangolt közelítésmódra való 
ösztönzés a vonatkozó területek 
tanulmányozásában. Az intézkedések 
biztosítani fogják, hogy együttes 
erőfeszítések történjenek a gyermekek 
online biztonságának területével európai 
szinten foglalkozó tudósok és szakértők 
összefogására, a nemzetközi 
együttműködés és összehangolás 
előmozdítására, valamint naprakész 
áttekintések készítésére a létező és a 
majdani kutatásokról. 

1. Az európai szinten történő adatgyűjtés 
és összehangolt közelítésmódra való 
ösztönzés a vonatkozó területek 
tanulmányozásában. Az intézkedések 
biztosítani fogják az adatgyűjtést, valamint 
azt, hogy együttes erőfeszítések történjenek 
a gyermekek online biztonságának 
területével európai szinten foglalkozó 
tudósok és szakértők összefogására, a 
nemzetközi együttműködés és 
összehangolás előmozdítására, valamint 
naprakész áttekintések készítésére a létező 
és a majdani kutatásokról.

Or. en

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) A jogellenes tartalom visszaszorítása és a káros online magatartás elleni 
fellépés

30-35%

(2) Az online környezet biztonságosabbá tételének előmozdítása 5-10%

(3) Társadalmi tudatosítás 45-50%

(4) Tudásbázis létrehozása 8-15%

A Parlament módosítása

(1) Társadalmi tudatosítás 48%

(2) A jogellenes tartalom elleni küzdelem és a káros online magatartás 
elleni fellépés

34%

(3) Az online környezet biztonságosabbá tételének előmozdítása 10%
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(4) Tudásbázis létrehozása 8%

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli megállapodás ismeretében ez a módosítás figyelembe veszi az EK Tanácsa 
által a 2008. május 8-i ülésen végzett módosításokat.
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INDOKOLÁS

A Bizottságnak az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek 
védelmére irányuló többéves közösségi programra (azaz a biztonságosabb internetre) 
vonatkozó javaslata beleilleszkedik a gyermekek számára nagyobb internetes biztonság 
előmozdítására irányuló európai intézkedési keretbe. 
Valójában az új technológiák elterjedésével, a nagyobb elektronikus írástudással a gyermekek 
egyre jobban ki vannak téve az olyan illegális tartalom és a káros magatartások veszélyeinek, 
mint amilyen a molesztálás, a gyermekkel való szexuális visszaélésről készült felvételek, 
gyermek szexuális célzatú online manipulálása (azaz a „szexuális visszaélés előkészülete”), a
zaklatás, a rasszista tartalmak terjesztése, az öncsonkításra, anorexiára, öngyilkosságra 
buzdítás.

Az Eurobarometer szerint1 a 12–15 évesek 74%-a használja napi szinten az internetet legalább 
három órán keresztül. 
Gyakorlatilag minden megkérdezett gyermek azt válaszolta, hogy alkalomszerűen már ki 
voltak téve pornográf képeknek. Valójában hatványozottan nő a gyermekkel való szexuális 
visszaélésről készült anyagokat tartalmazó oldalak száma, a gyermekek számára káros 
tartalmakat tartalmazó oldalakéhoz hasonlóan, az érintett gyermekek életkorának csökkenése 
és a bejelentett erőszakos cselekmények számának emelkedése felé tartó, aggasztó 
tendenciával együtt.
Az Internet Watch Foundation a gyermekekkel szembeni internetes visszaélések 16%-os 
növekedéséről számol be csak tavaly.
Az Interpol adatbázisa szerint évente legalább 500 000 új, gyermekkel való szexuális 
visszaélésről készült eredeti felvétel jelenik meg az interneten, 550 000-re tehető a mintegy 
20 000 gyermekkel elkövetett visszaélésekről készült képek száma, akik közül 2001 óta csak 
500-at azonosítottak és mentettek meg. 
Egyedül az Egyesült Királyságban az 1997 és 2005 közötti időszakban 1500%-kal nőtt a 
gyermekkel való szexuális visszaélésről készült anyagokat tartalmazó oldalak száma. 
Ezek az adatok egyértelműen azt jelzik, hogy a gyermekek online biztonsága csak egy olyan 
többszintű megközelítéssel érhető el, amely kiterjed minden gyermekre, családjukra, 
iskolájukra, a távközlési ágazat szereplőivel, továbbá az intézményekkel, az önszabályozó 
szervekkel, a nem kormányzati szervezetekkel együtt. Egy, a megismerés és megelőzés 
növelésére irányuló közös erőfeszítésre van szükség, amely technikai szinten ösztönzi és 
könnyíti meg a visszaélések visszautasítását (azaz a bejelentést), és amely ugyanakkor javítja 
a rendőrség rendelkezésére álló nyomozati lehetőségeket.

E célra törő célkitűzések az Európai Unió által a jelenlegi pénzügyi eszköz – a 
„Biztonságosabb Internet” program – révén elkülönített pénzeszközök igénybevételével 
érhetők el. 

Az új program a 2009–2013 közötti időszak tekintetében 55 millió eurós összeget irányoz elő
az internetet és az új technológiákat használó gyermekek védelme céljából. Ez különösen 
négy fő cselekvési irányvonal mentén oszlik el: a káros magatartások korlátozása az illegális 

                                               
1 Eurobarometer EB 60.2-CC-EB2004.1
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tartalmak elleni küzdelemmel és az interneten elkövetett visszaélésekkel való 
szembeszegüléssel; biztonságosabb online környezet előmozdítása ad hoc technológiai 
eszközök révén is; a tájékoztatás, részvétel és a megelőzés elmélyítése; végül pedig a 
tudásalap megteremtése az együttműködés és a helyes gyakorlatok nemzetközi szintű 
cseréjének előnyben részesítésével. 

Hangsúlyozni kell ugyanakkor a Bizottság e kezdeményezésének fontosságát a korábbi 
programmal – „Biztonságosabb Internet Plusz” (2004-2008) – elért eredmények tükrében is. 

A káros tartalmak internetes terjesztése elleni küzdelemben hasznos eszközök között 
létfontosságú továbbra is fenntartani – az új program keretében is – a forróvonalak 
kifejlesztését. Ezek végül is fontos előzetes vizsgálati szereppel bírnak a bejelentések 
begyűjtésében és abban, hogy előzetesen értékeljék a bejelentett tartalom illegalitását. Ezek a 
„kapcsolattartó pontok” a rendőrséghez és az INHOPE hálózat részét képező forróvonalakhoz 
beérkező információs hálózatot képeznek. 

Alapvető fontosságú továbbá a gyermekekre irányuló, ellenőrzött ad hoc csevegőportálok 
szolgáltatásainak kifejlesztése. Ezen a téren már van néhány sikeres tapasztalat és tervezik a 
gyermekek számára fenntartott csevegőportálokhoz való hozzáférés ellenőrzését és a 
felhasználók által létrehozott tartalom interneten való elhelyezését megelőző ellenőrzését.
A gyermekbarát felhasználást lehetővé tevő blokkoló- és szűrőrendszerek kifejlesztése is 
egyre inkább elterjedt a piacon. Most a használatuk előmozdításáról kell rendelkezni, hogy ne 
váljanak a soha fel nem használt, megannyi új, nem kötelező technológia egyikévé.

Még sok a tennivaló maguknak a gyermekeknek a kapcsán is az új technológiák 
alkalmazásából fakadó kockázatokkal kapcsolatos tudatosságuk növelése érdekében. 
Szélesíteni kell a gyermekek meglévő tudásanyagát, akiknek meg kell tanulniuk a veszélyes 
online magatartás elkerülését. A gyermekeket megfelelő ismeretekkel kell felkészíteni, hogy
képesek legyenek felhasználni valamennyi eszközt az esetleges zaklatások felismerésére és 
saját maguknak azoktól való megóvására. Prioritást élvez továbbá az, hogy a fiatalokat 
érzékennyé tegyük a saját magánéletük jelentőségének és értékének tiszteletben tartására. 
Természetesen hangsúlyozni kell azt a jelenséget is, amikor gyermekek nyereségszerzési 
céllal saját testükről árusítanak képeket az interneten. 
Az e témára vonatkozó ismeretekkel kapcsolatos, fokozottabb erőfeszítésnek a szülőkre és a 
pedagógusokra kell irányulnia az ún. generációs technológiai szakadék korlátozása érdekében.  
Hasonlóképpen létfontosságú, hogy a tapasztalatok, a bevált gyakorlatok és az ismeretek 
cseréje a rendőrség és az ágazat üzemeltetői között is elmélyüljön.

Elsődleges fontosságú hangsúlyt fektetni két új, különösen aggasztó jelenségre, az ún. 
szexuális visszaélés előkészületére és az online zaklatásra, amelyeket prioritásként kell 
kezelni. A gyermekek biztonságának előmozdítása érdekében közös erőfeszítés keretében kell 
koordinálni az olyan intézkedéseket, mint a tájékoztatás, az új technológiai eszközök 
kifejlesztése, a helyes gyakorlatok cseréje, valamint a szolgáltatók tevékenysége. Az  olyan 
jelenségeket, mint a gyermekek szexuális célzatú pszichológiai ráhatáson keresztüli 
manipulálását (a szexuális visszaélés előkészülete), a számítógépes zaklatást és az öncsonkító 
magatartásokra való buzdítást – az Eurobarometer jelentése szerint – szégyenérzet vagy a 
csevegéstől történő eltiltástól való félelem miatt vagy pusztán azok súlyosságának 
alábecsülése miatt nem jelzik a szülők felé. Így sokkal alattomosabbá és nehezebben 
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felismerhetőbbé válnak. A valós életben történő kapcsolat létrehozására irányuló, szexuális 
visszaélés előkészülete, a gyermekek szexuális célzatú online manipulálása sokkal 
veszélyesebb, mert egy gyermekkel szemben elkövetett visszaéléshez vezet.
Ezen okok miatt növelni kell a gyermekek viselkedésére és a veszélyes viselkedési módokat 
feltételező hozzáállásukra vonatkozó tanulmányokat és ismereteket (ún. áldozattá válás). Meg 
kell sokszorozni az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a gyermekek számára eszközöket 
biztosítsanak a veszélyes kapcsolatok elkerülésére, annak elősegítésére, hogy felismerjék a 
veszélyt, és rászoktassák őket arra, hogy az ilyen dolgokat a saját szüleiknek jelezzék.

Az online visszaélések elleni küzdelem tekintetében hasonlóan létfontosságú a rendőrség 
rendelkezésére álló eszközök javítására hangsúlyt fektetni.
Emiatt célszerű kifejleszteni a gyermekkel való szexuális visszaélésről készült felvételek 
európai adatbázisát, amely valós idejű összeköttetésben áll a rendőrség rendelkezésére álló 
forródrótokon érkezett bejelentésekkel. Ez az eszköz sokkal hasznosabbnak bizonyul egy 
felvétel – közvetlenül számítógépek közötti rendszer (p2p) segítségével történő –
megvásárlása esetében az ellenőrzésre, ha a felvétel már megjelent a neten és ha – esetlegesen 
– már zajlottak érdemi vizsgálatok, mivel így elkerülhető a nyomozati tevékenységek 
felesleges megkétszereződése.
Végső soron hasonlóan fontos az olyan szoftverek elterjesztésének kialakítása, amelyek
támogatják annak a helynek a beazonosítására irányuló rendőrségi nyomozást, ahol a 
bántalmazott gyermek van. E téren a CETS és az Europol elemzési munkadokumentuma már 
fontos eredményeket ért el.
Támogatni kell a gyermekkel való szexuális visszaélésről készült felvételek kereskedelmével 
kapcsolatos pénzmozgások nyomon követésére alkalmas rendszereket és rendkívül fontosnak
tartom a Missing Children Europe által megrendelt azon tanulmányt, amely azt bizonyítja, 
hogy 11 tagállam és Oroszország törvényei teszik lehetővé azon kifizetések nyomon 
követését, amelyekre a gyermekpornográfiát tartalmazó oldalakon kerül sor, a magánélettel és 
a banktitokkal kapcsolatos rendelkezések teljes tiszteletben tartása mellett.
Fontos hangsúlyozni a már elvégzett erőfeszítések és azon eredmények hatékonyságát, 
amelyeket az ágazat üzemeltetőivel együtt lehet majd elérni a helyes gyakorlatok cseréjén és 
az önszabályozáson keresztül. E téren örömmel üdvözlöm a mobiltelefon-szolgáltatók között 
2007 februárjában a gyermekek védelmére vonatkozóan létrejött megállapodást. Úgy vélem 
továbbá, hogy a szolgáltatók ilyen jellegű kezdeményezéseit végső soron ösztönözni kell a 
Bizottság égisze alatt. Létre kell hozni és ösztönözni kell a szolgáltatók között egy olyan 
közös „gyermekbarát” címke elterjesztését, amely lehetővé teszi a szülők és a gyermekek 
számára, hogy egy oldalt „biztonságos”-ként és a szolgáltató ellenőrzése alatt állóként
ismerjenek el. Ez egyszerű módja annak, hogy aggodalom nélkül bízzanak az ezt feltüntető 
oldalakban.

Az e dokumentummal kapcsolatos kutatások során tapasztalható volt a gyermekkel való 
szexuális visszaélésről készült felvételek jelenségére vonatkozóan a nyilvánosság számára 
hozzáférhető adatok rendkívüli szórványossága, ami még inkább igaz a gyermekekre irányuló 
egyéb, az új technológiák felhasználásával megvalósuló illegális magatartásokra vonatkozó 
adatokra. Ennélfogva a tudatosság növelésére irányuló intézkedés keretében kulcsfontosságú 
szerepet kell játszania a nyomon követésnek és az adatgyűjtésnek.

Összegzésül: létfontosságú a gyermekek online – és még általánosabban az új technológiák 
alkalmazása során meglévő – biztonságának garantálására irányuló kötelezettségvállalás 
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folytatása és megerősítése. 
Pontosan a Parlament feladata lesz e szöveg jóváhagyási eljárásának felgyorsítása azzal a 
céllal, hogy 2009. január 1-jéig elindulhasson a program, biztosítva a finanszírozás
folytonosságát, valamint hogy megfelelő finanszírozási keret álljon rendelkezésre a 2009–
2013-as időszakra. Éppen az első olvasatbeli megállapodások ismeretében kerültek be ebbe a 
jelentésbe még az EU Tanácsa által a szövegben végzett módosítások1 is. Bízom abban, hogy 
a kollégák hajlandóak elkötelezni magukat az e jelentés gyors jóváhagyásának elérésére 
irányuló közös erőfeszítés mellett.

                                               
1 Az EU Tanácsa, 2008, május 8., 9137/08. sz.
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