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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.



PR\728281PT.doc 3/20 PE407.867v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5



PE407.867v01-00 4/20 PR\728281PT.doc

PT



PR\728281PT.doc 5/20 PE407.867v01-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um 
programa comunitário plurianual para protecção das crianças que utilizam Internet e 
outras tecnologias das comunicações
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0106),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 153.° do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0092/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e os pareceres da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros, da Comissão da Cultura e da Educação, da Comissão dos Orçamentos e 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Haverá uma necessidade contínua de 
acção tanto no domínio dos conteúdos 
potencialmente prejudiciais para as 
crianças como no domínio dos conteúdos 
ilícitos, em particular material 
pedopornográfico. O mesmo se aplica ao 
problema das crianças que se tornam 
vítimas de comportamentos prejudiciais e 
ilícitos que provocam nelas danos físicos e 

(4) Haverá uma necessidade contínua de 
acção tanto no domínio dos conteúdos 
potencialmente prejudiciais para as 
crianças como no domínio dos conteúdos 
ilícitos, em particular material 
pedopornográfico. O mesmo se aplica ao 
problema das crianças que se tornam 
vítimas de comportamentos prejudiciais e 
ilícitos que provocam nelas danos físicos e 
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psicológicos e ao das crianças que são 
instigadas a imitar tais comportamentos, 
causando danos a si próprias e aos outros.

psicológicos e ao das crianças que são 
instigadas a imitar tais comportamentos, 
causando danos a si próprias e aos outros.
Devem ser envidados esforços 
particulares para estudar soluções que 
permitam impedir propostas intencionais, 
através das tecnologias da informação e 
da comunicação, de encontro entre um 
adulto e uma criança para efeitos de 
abuso ou delito sexual. 

Or. en

Justificação

A alteração visa aditar, com particular ênfase, o fenómeno crescente do aliciamento de 
menores, de acordo com a definição estabelecida no artigo 23.° da Convenção do Conselho 
da Europa para a Protecção das Crianças contra a Exploração e os Abusos Sexuais 
(Outubro de 2007).

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A acção deve visar impedir a 
vitimização de crianças através de 
ameaças, assédio e humilhação via
Internet e/ou tecnologias digitais 
interactivas, incluindo telefones móveis.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O programa estabelecido pela 
presente decisão deve visar criar um 
pacote educacional para os professores, 
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que deve ser constituído por material de 
formação (manuais, apresentações vídeo, 
jogos interactivos, etc.) e instrumentos 
pedagógicos (prospectos para os 
professores, portal Internet para 
exercícios, etc.), que, sendo concebidos 
em função dos requisitos nacionais 
específicos, devem utilizar, inter alia, as 
melhores práticas educativas existentes 
nos diferentes Estados-Membros e 
envolver outros elementos do programa.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O programa deve igualmente apoiar 
o desenvolvimento e a coordenação de 
registos nacionais de domínios Internet, a 
fim de permitir a rápida identificação da 
fonte do conteúdo pernicioso para as 
crianças.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para efeitos da presente decisão, 
entende-se por "crianças" as pessoas com 
idades inferiores a 18 anos.

Or. en
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Justificação

A presente alteração, que é conforme com a proposta do Conselho e visa um acordo sobre o 
programa em primeira leitura, clarifica o conceito de crianças.

Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.° 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Para atingir o objectivo geral do 
programa, serão adoptadas as seguintes 
linhas de acção:

2. Para atingir o objectivo geral do 
programa, serão adoptadas as seguintes 
linhas de acção:

(a) reduzir os conteúdos ilícitos e combater 
os comportamentos prejudiciais em linha; 

(a) sensibilizar o público; 

(b) promover um ambiente em linha mais 
seguro;

(b) lutar contra os conteúdos ilícitos e 
combater os comportamentos prejudiciais 
em linha; 

(c) sensibilizar o público; (c) promover um ambiente em linha mais 
seguro;

(d) estabelecer uma base de 
conhecimentos.

(d) estabelecer uma base de 
conhecimentos.

Or. en

Justificação

A primeira necessidade para proteger as crianças é melhorar os conhecimentos e a 
sensibilização das crianças, pais, professores e de todos os operadores para o risco e os 
instrumentos, a fim de evitar um comportamento de risco.

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 3 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) avaliação dos projectos propostos 
em resposta a convites à apresentação de 
propostas de financiamento comunitário 
em que a contribuição comunitária seja 
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igual ou superior a 500.000 euros;

Or. en

Justificação

A alteração remete a avaliação dos projectos para o procedimento de comitologia, a fim de 
assegurar uma avaliação adequada do projecto candidato.

Alteração 8

Proposta de decisão
Anexo I – Introdução – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

O objectivo do programa é promover uma 
utilização mais segura da Internet e de 
outras tecnologias das comunicações, em 
particular pelas crianças, e combater os 
conteúdos ilícitos e os comportamentos 
prejudiciais em linha. 

O objectivo do programa é promover e 
educar os utilizadores, especialmente as 
crianças, para uma utilização mais segura 
da Internet e de outras tecnologias das 
comunicações, e combater os conteúdos 
ilícitos e os comportamentos prejudiciais 
em linha. 

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Anexo I – Introdução – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O programa tem por objectivo geral 
promover uma utilização mais segura da 
Internet e das tecnologias das 
comunicações (a seguir designadas 
"tecnologias em linha"), em especial pelas 
crianças, promover o desenvolvimento de 
um ambiente em linha seguro, reduzir a 
quantidade de conteúdos ilícitos difundidos 
em linha, combater os comportamentos 
potencialmente prejudiciais em linha e 
sensibilizar o público para os riscos do 
ambiente em linha e para as precauções a 

O programa tem por objectivo geral 
promover uma utilização mais segura da 
Internet e das tecnologias das 
comunicações (a seguir designadas 
"tecnologias em linha"), em especial pelas 
crianças, promover o desenvolvimento de 
um ambiente em linha seguro, reduzir a 
quantidade de conteúdos ilícitos difundidos 
em linha, combater os comportamentos 
potencialmente prejudiciais em linha
(incluindo o aliciamento e a
ciberperseguição) e sensibilizar o público 
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tomar. para os riscos do ambiente em linha e para 
as precauções a tomar, bem como 
desenvolver instrumentos educativos 
baseados nas melhores práticas.

Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo I – secção 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Disponibilizar ao público pontos de 
contacto para a comunicação da existência 
de conteúdos ilícitos e de comportamentos 
prejudiciais em linha. As actividades 
devem garantir que estes pontos de 
contacto sejam efectivos e visíveis para o 
público, que trabalhem em estreita 
colaboração com outras acções a nível 
nacional e que cooperem a nível europeu 
para dar resposta aos problemas 
transfronteiras e para fins de intercâmbio 
das melhores práticas.

1. Disponibilizar ao público pontos de 
contacto e linhas telefónicas de 
emergência para a comunicação da 
existência de conteúdos ilícitos e de 
comportamentos prejudiciais em linha. As 
actividades devem garantir que estes 
pontos de contacto sejam efectivos e 
visíveis para o público, que trabalhem em 
estreita colaboração com outras acções a 
nível nacional (em particular, com as 
unidades policiais especializadas em
cibercriminalidade) e que cooperem a 
nível europeu para dar resposta aos 
problemas transfronteiras e para fins de 
intercâmbio das melhores práticas.

Or. en

Alteração 11

Proposta de decisão
Anexo I – secção 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Promover a cooperação e a troca de 
informações, experiências e melhores 
práticas entre as partes interessadas a nível 
nacional e europeu. As actividades visarão 
melhorar a coordenação entre as partes 

4. Promover a cooperação e a troca de 
informações, experiências e melhores 
práticas entre as partes interessadas a nível 
nacional e europeu. As actividades visarão 
melhorar a coordenação entre as partes 
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interessadas envolvidas no combate à 
distribuição de conteúdos ilícitos e aos 
comportamentos prejudiciais em linha e 
encorajar a participação e o empenho 
dessas partes interessadas. 

interessadas envolvidas no combate à 
distribuição de conteúdos ilícitos e aos 
comportamentos prejudiciais em linha e 
encorajar a participação e o empenho 
dessas partes interessadas. Em particular, 
as actividades encorajarão o intercâmbio 
internacional de dados e a partilha de 
ideias entre os governos, as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei, as 
linhas telefónicas de emergência, as 
instituições bancárias/financeiras, de 
cartões de crédito, os centros de 
aconselhamento para o abuso de 
crianças, as organizações de assistência 
às crianças e a indústria da Internet. Um 
grupo de trabalho da UE e/ou 
internacional poderá reunir 
trimestralmente, a fim de facilitar a 
partilha de dados, experiências e boas 
práticas entre as partes interessadas, 
incluindo pontos de contacto e linhas 
telefónicas de emergência, autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei, 
representantes do governo e, 
especialmente, a indústria da Internet.

Or. en

Alteração 12

Proposta de decisão
Anexo I – secção 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Reforçar a cooperação e trocar 
informações e experiências no combate aos 
conteúdos ilícitos e aos comportamentos 
prejudiciais a nível internacional. As 
actividades visarão melhorar a cooperação 
com os países terceiros, harmonizar as 
abordagens no combate aos conteúdos 
ilícitos e aos comportamentos prejudiciais 
em linha a nível internacional e incentivar 
o desenvolvimento de abordagens e de 
métodos de trabalho comuns.

5. Reforçar a cooperação e trocar 
informações e experiências no combate aos 
conteúdos ilícitos e aos comportamentos 
prejudiciais a nível internacional. As 
actividades visarão melhorar a cooperação 
com os países terceiros, harmonizar as 
abordagens no combate aos conteúdos 
ilícitos e aos comportamentos prejudiciais 
em linha a nível internacional e incentivar 
o desenvolvimento de uma abordagem 
coordenada às diferentes bases de dados 
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nacionais que recolhem imagens de abuso 
de crianças, bem como de abordagens e de 
métodos de trabalho comuns.

Or. en

Alteração 13

Proposta de decisão
Anexo I – secção 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Encorajar e ajudar os fornecedores a 
desenvolver um rótulo comum. As acções 
visam encorajar e ajudar os fornecedores
de serviços Internet a desenvolverem, 
como instrumento de auto-regulação, um 
rótulo comum "seguro para as crianças" 
para as páginas Internet que dão acesso a 
serviços de "conteúdo gerado pelo 
utilizador" controladas pelo fornecedor.

Or. en

Alteração 14

Proposta de decisão
Anexo I – secção 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Estimular o envolvimento das crianças e 
dos jovens na criação de um ambiente em 
linha mais seguro. As acções visarão 
envolver as crianças e os jovens com o 
intuito de melhor compreender os seus 
pontos vista e experiências no que respeita 
à utilização das tecnologias em linha e de 
descobrir maneiras de promover um 
ambiente em linha mais seguro para eles.

3. Estimular o envolvimento das crianças e 
dos jovens na criação de um ambiente em 
linha mais seguro. As acções visarão 
envolver as crianças e os jovens com o 
intuito de melhor compreender os seus 
pontos vista e experiências no que respeita 
à utilização das tecnologias em linha e de 
descobrir maneiras de promover um 
ambiente em linha mais seguro para eles.
Este envolvimento será exercido 
regularmente no âmbito do Fórum 
Europeu para os Direitos da Criança.
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Or. en

Alteração 15

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Disponibilizar pontos de contacto onde 
os pais e as crianças possam obter 
respostas a perguntas sobre o modo de 
garantir a segurança em linha. As 
actividades visarão dar aos utilizadores os 
meios para fazerem escolhas informadas e 
responsáveis, fornecendo-lhes conselhos 
sobre as informações pertinentes a obter e 
as precauções a tomar para garantir a 
segurança em linha. 

2. Disponibilizar pontos de contacto onde 
os pais e as crianças possam obter 
respostas a perguntas sobre o modo de 
garantir a segurança em linha. As 
actividades visarão dar aos utilizadores os 
meios para fazerem escolhas informadas e 
responsáveis, fornecendo-lhes conselhos 
sobre as informações pertinentes a obter e 
as precauções a tomar para garantir a 
segurança em linha. As acções visam 
sensibilizar para os problemas do
aliciamento e da ciberperseguição e 
informar as autoridades responsáveis pela
aplicação da lei e as organizações de 
ajuda a crianças. Os pontos de contacto 
ajudarão igualmente os cidadãos na 
denúncia de cibercrimes que envolvam 
crianças a unidades policiais  
especializadas.

Or. en

Alteração 16

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Garantir o intercâmbio das melhores 
práticas e a cooperação transfronteiras a 
nível europeu. Serão empreendidas acções 
para garantir uma efectiva cooperação 
europeia transfronteiras e o intercâmbio 
efectivo das melhores práticas, 
ferramentas, métodos, experiências e 

4. Garantir o intercâmbio das melhores 
práticas e a cooperação transfronteiras a 
nível europeu. Serão empreendidas acções 
para garantir uma efectiva cooperação 
europeia transfronteiras e o intercâmbio 
efectivo das melhores práticas, 
ferramentas, métodos, experiências e 
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informações. informações. Em particular, as actividades 
devem visar a criação de uma cooperação 
estreita entre as autoridades nacionais, a 
polícia e os pontos de contacto. Serão 
desenvolvidas acções para criar uma base 
de dados europeia comum para recolher 
imagens de abuso de crianças. 

Or. en

Alteração 17

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Garantir o intercâmbio das melhores 
práticas e a cooperação a nível 
internacional. As acções terão por 
objectivo promover a cooperação e o 
intercâmbio das melhores práticas, 
ferramentas, métodos, experiências e 
informações a nível internacional, por 
forma a encorajar abordagens e métodos de 
trabalho comuns e melhorar e reforçar a 
eficiência, a relação custo-eficácia e o 
leque de iniciativas a nível mundial. 

5. Garantir o intercâmbio das melhores 
práticas e a cooperação a nível 
internacional. As acções terão por 
objectivo promover a cooperação e o 
intercâmbio das melhores práticas, 
ferramentas, métodos, experiências e 
informações a nível internacional, por 
forma a encorajar abordagens e métodos de 
trabalho comuns e melhorar e reforçar a 
eficiência, a relação custo-eficácia e o 
leque de iniciativas a nível mundial. As 
acções visam igualmente explorar a 
eficácia de um Sistema de Detecção da 
Exploração de Crianças, um instrumento 
que é desenvolvido em cooperação com a 
indústria da Internet e que permite às 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei detectar os criminosos na Internet. 

Or. en
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Alteração 18

Proposta de decisão
Anexo I – secção 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Promover uma abordagem coordenada 
para estudos em domínios relevantes. As 
acções garantirão um esforço concertado 
para reunir cientistas e peritos que 
trabalhem no domínio da segurança das 
crianças em linha a nível europeu, 
estimular a cooperação e a coordenação a 
nível internacional e elaborar sínteses 
actualizadas das actividades de 
investigação existentes e emergentes. 

1. Promover a recolha de dados a nível 
europeu e uma abordagem coordenada 
para estudos em domínios relevantes. As 
acções garantirão a recolha de dados bem 
como um esforço concertado para reunir 
cientistas e peritos que trabalhem no 
domínio da segurança das crianças em 
linha a nível europeu, estimular a 
cooperação e a coordenação a nível 
internacional e elaborar sínteses 
actualizadas das actividades de 
investigação existentes e emergentes. 

Or. en

Alteração 19

Proposta de decisão
Anexo II

Texto da Comissão
(1) Reduzir os conteúdos ilícitos e combater os comportamentos 

prejudiciais em linha
30-35%

(2) Promover um ambiente em linha mais seguro 5-10%
(3) Sensibilizar o público 45-50%
(4) Estabelecer uma base de conhecimentos 8-15%

Alteração do Parlamento
(1) Sensibilizar o público 48%
(2) Lutar contra os conteúdos ilícitos e combater os comportamentos 

prejudiciais em linha
34%

(3) Promover um ambiente em linha mais seguro 10%
(4) Estabelecer uma base de conhecimentos 8%

Or. en
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Justificação

A alteração visa alcançar um acordo em primeira leitura e tem em conta as alterações 
introduzidas pelo Conselho na sua sessão de Maio de 2008.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão, relativa a um "Programa comunitário plurianual para a protecção 
das crianças que utilizam a Internet e outras tecnologias das comunicações" (designado Safer 
Internet) inscreve-se no quadro de uma série de acções europeias destinadas a promover uma 
maior segurança das crianças na Internet. Com efeito, com a difusão das novas tecnologias e o 
aumento da literacia informática, é cada vez maior o risco de exposição a conteúdos ilícitos e 
a comportamentos prejudiciais como o assédio, a pedopornografia, o aliciamento em linha 
com vista a abusos sexuais (grooming), a perseguição em linha (ciberperseguição), a difusão 
de conteúdos racistas, a incitação à automutilação, à anorexia e ao suicídio.

Segundo o Eurobarómetro1, 74% dos jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 15 
anos passa diariamente, pelo menos, três horas na Internet. Praticamente todas as crianças 
interrogadas afirmaram ter estado acidentalmente expostas a imagens pornográficas. Na 
realidade, assiste-se a um aumento exponencial de sítios que proporcionam material 
pedopornográfico e conteúdos prejudiciais para as crianças, associado a uma tendência 
preocupante para uma descida da idade das crianças envolvidas e um aumento dos níveis de 
violência registados.
A Internet Watch Foundation assinala que, só no último ano, os casos de abuso contra 
crianças na Internet registaram um aumento de 16 %. A base de dados de imagens da Interpol
mostra que todos os anos são colocadas em linha, pelo menos, 500 000 novas imagens 
pedopornográficas originais e 550 000 imagens de abusos sexuais em que se encontram
envolvidas 20 000 crianças, das quais apenas 500 foram identificadas e salvas desde 2001. Só 
no Reino Unido, o número de sítios com pornografia infantil registou, durante o período 
compreendido entre 1997 e 2005, um aumento de 1 500 %.
Estes dados mostram claramente que a segurança das crianças no ambiente em linha requer 
uma abordagem múlti-nível que associe as crianças, as suas famílias e a escola, assim como 
os operadores do sector das TLC, os fornecedores e também as instituições, os organismos de 
auto-regulação e as ONG. É necessário um esforço comum destinado a aumentar o 
conhecimento e a prevenção que encoraje e facilite no plano técnico a denúncia dos abusos
(reporting) e que ao mesmo tempo melhore os meios de investigação à disposição das forças 
policiais.

Estes objectivos ambiciosos podem ser alcançados através dos financiamentos
disponibilizados pela União Europeia no âmbito do presente instrumento financeiro: o 
Programa " Safer Internet". 

O novo programa prevê, para o período de 2009-2013, um envelope financeiro de 55 milhões 
de euros para proteger as crianças que utilizam a Internet e as novas tecnologias. Este 
programa articular-se-á em torno de quatro grandes linhas de acção: reduzir os 
comportamentos prejudiciais combatendo os conteúdos ilícitos e impedindo os abusos na 
Internet; promover um ambiente em linha mais seguro, nomeadamente através de 
instrumentos tecnológicos ad hoc; a promoção da informação, participação e prevenção; e, 
por último, estabelecer uma base de conhecimentos, favorecendo a colaboração e o 
intercâmbio de boas práticas a nível internacional. 

                                               
1 Eurobarómetro EB 60.2-CC-EB2004.1.
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Cumpre, ademais, salientar a importância da presente iniciativa da Comissão à luz dos 
resultados alcançados pelo anterior programa "Safer Internet plus" (2004-2008). 

Entre os vários instrumentos que podem ser utilizados para impedir a difusão de conteúdos 
lesivos na Internet, é essencial continuar a apoiar, também no quadro do novo programa, o 
desenvolvimento das linhas telefónicas de emergência (hotlines). Com efeito, estas linhas, ao 
receber as denúncias e proceder a uma primeira avaliação da ilegalidade do conteúdo 
assinalado, desempenham um importante papel para as investigações na sua fase preliminar. 
Estes "pontos de contacto" constituem uma rede de canalização directa das informações para 
as forças policiais e para as linhas de emergência que fazem parte da rede INHOPE. 

É, por outro lado, essencial desenvolver fóruns de discussão ad hoc destinados às crianças
sujeitos a controlo. Algumas das experiências neste sentido foram coroadas de êxito, tendo 
sido levadas a cabo mediante o controlo do acesso aos fóruns de discussão reservados às 
crianças e a verificação prévia dos conteúdos gerados em linha pelos utilizadores. O 
desenvolvimento de sistemas de bloqueio e de filtragem com vista à criação de um ambiente 
favorável às crianças também se tem vindo a generalizar cada vez mais no mercado. Resta 
agora promover a sua utilização, a fim de que não se venham a tornar mais uma das 
numerosas opções que as novas tecnologias propõem, mas que são utilizadas.

Muito resta ainda a fazer para aumentar a sensibilização das crianças para os riscos que a 
utilização das novas tecnologias comporta. É necessário ampliar o acervo de conhecimentos 
das crianças, ensinando-as evitar comportamentos perigosos em linha. Há que prepará-las 
com um acervo adequado de conhecimentos que as habilite a utilizar todos os meios para 
detectar eventuais formas de assédio, contra elas se precavendo. É igualmente prioritário
sensibilizar os jovens para a importância e o valor da sua vida privada. O problema das 
crianças que vendem em linha imagens do seu corpo com fins lucrativos não é objecto da 
atenção que merece. Deverá ser também levado a cabo um vasto esforço de alfabetização dos 
pais e dos docentes neste domínio, a fim de reduzir o fosso tecnológico que separa as 
gerações. É igualmente essencial que o intercâmbio de experiências, de boas práticas e de 
conhecimentos se difunda também entre as forças policiais e os operadores do sector.

É, por outro lado, primordial chamar a atenção para os novos fenómenos particularmente 
preocupantes que são o aliciamento em linha com vista a abusos sexuais (aliciamento) e a 
perseguição em linha (ciberperseguição) e que devem ser considerados prioritários. Há que 
coordenar medidas como a informação, o desenvolvimento de novas ferramentas 
tecnológicas, o intercâmbio de boas práticas e a actividade dos fornecedores, no âmbito de um 
esforço comum para promover a segurança das crianças. Fenómenos como o aliciamento de 
crianças através da sua manipulação psicológicao com fins sexuais, a ciberperseguição e meni 
quali l'adescamento dei minori attraverso una manipolazione psicologica per scopi sessuali 
(grooming), il cyber-bullying ed anche l'induzione a comportamenti autolesionisti, secondo il 
rapporto Eurobarometro, non sono segnalati ai genitori per vergogna o nel timore di 
un'interdizione all'utilizzo delle chat o semplicemente perché il minore ne ha sottovalutato la 
gravità. Quindi risultano molto più insidiosi e difficilmente riconoscibili. Ed il "grooming", 
l'adescamento on line finalizzato ad un contatto nella vita reale, risulta essere molto 
pericoloso perché prodromico ad un abuso sul bambino.
Per questi motivi bisogna aumentare gli studi e la conoscenza sui comportamenti dei bambini 
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e sulla loro attitudine a porre in essere comportamenti pericolosi (cd. "victimization").Bisogna 
moltiplicare gli sforzi per fornire al bambino gli strumenti per evitare contatti pericolosi, per 
aiutarlo a riconoscere il pericolo, per abituarlo a riferire tali argomenti ai propri genitori.

È altresì essenziale per contrastare gli abusi on line porre l’attenzione sul  miglioramento 
degli strumenti a disposizione per le forze di polizia.
Per questo motivo occorre sviluppare un "database europeo di immagini pedopornografiche" 
collegato in tempo reale alle denunce delle hotlines a disposizione delle forze di polizia. 
Questo strumento risulta molto utile in caso di acquisto di un'immagine con un sistema peer to 
peer (p2p) per verificare se l'immagine sia già comparsa sul web e se, eventualmente, siano 
già state svolte indagini investigative in merito, evitando inutili duplicazioni di attività 
investigative.
È altresì importante sviluppare ulteriormente la diffusione di software che supportino le 
investigazioni delle forze di polizia nell'individuare il luogo in cui si trova il minore sfruttato. 
Importanti risultati hanno già dimostrato in questo senso il CETS e l'Analysis Work File 
dell'Europol.
Bisogna anche intervenire a supporto dei sistemi di tracciabilità dei movimenti finanziari 
legati allo scambio di immagini pedopornografiche e ritengo di estremo interesse lo studio 
commissionato da Missing Children Europe che dimostrano che le leggi di 11 stati membri e 
quelle della Russia consentono di seguire le tracce dei pagamenti che avvengono sui siti di 
pornografia infantile nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e sul segreto bancario.
È importante sottolineare l'efficacia degli sforzi già compiuti e dei risultati che si potranno 
raggiungere con gli operatori del settore, attraverso lo scambio di buone pratiche e 
l'autoregolamentazione. In questo senso saluto con favore l'accordo del Febbraio 2007 degli 
operatori di telefonia mobile per la protezione dei minori. E credo che le iniziative dei 
providers in tal senso debbano essere ulteriormente incoraggiate sotto gli auspici della 
Commissione. Ad esempio è necessario ideare ed incentivare la diffusione tra i provider di un 
marchio comune "children friendly" che consenta ai genitori ed ai bambini di riconoscere il 
sito come "sicuro" e posto sotto il controllo attento dello stesso provider. Un modo semplice 
per consentire di affidarsi senza preoccupazioni ai siti che lo espongono.

Nelle ricerche per il presente dossier si è riscontrata un'estrema frammentarietà di dati 
accessibili al pubblico sul fenomeno pedopornografico e, ancor più sugli altri comportamenti 
illeciti verso i minori posti in essere utilizzando le nuove tecnologie. Pertanto nell'ambito 
dell'azione che riguarda l'ampliamento della conoscenza, una voce essenziale dovrà essere il 
monitoraggio e la raccolta dati.

Per concludere, è essenziale proseguire e rafforzare l'impegno per garantire la sicurezza dei 
minori on line e, più in generale nell'utilizzo delle nuove tecnologie. 
Un impegno prioritario per il Parlamento sarà accelerare le procedure di approvazione del 
presente testo al fine di dare avvio al Programma entro il 1 gennaio 2009 assicurando la 
continuità dei finanziamenti e per approntare un quadro finanziario adeguato per il periodo 
2009-2013. E proprio in vista di un accordo in prima lettura, sono stati inseriti nel presente 
rapporto anche gli emendamenti proposti dal Consiglio UE1 al testo. Si confida nella volontà 
dei colleghi di voler impegnarsi in uno sforzo comune per giungere ad una rapida 
approvazione del presente rapporto.

                                               
1 Council of the EU, 8 May 2008, n. 9137/08.
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