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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 
2004/68/WSiSW
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0094),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 82 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0088/2010),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinie Komisji Kultury i Edukacji, jak również Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia (A7-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu przedstawione poniżej stanowisko;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niegodziwe traktowanie w celach 
seksualnych i wykorzystywanie seksualne 
dzieci, w tym pornografia dziecięca, 
stanowią poważne pogwałcenie praw 
podstawowych, w szczególności praw 

(1) Niegodziwe traktowanie w celach 
seksualnych i wykorzystywanie seksualne 
dzieci, w tym pornografia dziecięca, 
stanowią poważne pogwałcenie praw 
podstawowych, w szczególności praw 
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dziecka do ochrony i opieki niezbędnych 
dla jego dobra, zgodnie z zapisami 
Konwencji o prawach dziecka ONZ i Kartą 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

dziecka do ochrony i opieki niezbędnych 
dla jego dobra, zgodnie z zapisami 
Konwencji o prawach dziecka ONZ i jej 
protokołów fakultatywnych, a także 
Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci 
przed seksualnym wykorzystywaniem i 
niegodziwym traktowaniem w celach 
seksualnych i Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej (Kartą).

Or. en

Uzasadnienie

Należy wymienić w tym miejscu dodatkowe instrumenty wewnętrzne, zwłaszcza Konwencję 
Rady Europy z 2007 r. o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym 
traktowaniem w celach seksualnych, jako że jest ona najbardziej nowoczesnym 
międzynarodowym instrumentem w ten dziedzinie.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wraz z chwilą, w której zapisy Karty 
stały się wiążące zgodnie z art. 6 Traktatu 
o Unii Europejskiej, rozpoczął się nowy 
etap, jeśli chodzi o poziom ochrony dzieci 
w związku z tym, że art. 24 ust. 2 Karty 
przewiduje uwzględnianie ochrony 
dziecka we wszystkich działaniach. 
Ponadto przyjęty przez Radę Europejską 
wieloletni program sztokholmski -
Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i 
ochrony obywateli1 - w sposób wyraźny 
priorytetowo traktuje walkę z seksualnym 
wykorzystywaniem i niegodziwym 
traktowaniem dzieci w celach seksualnych 
oraz pornografią dziecięcą. 
_________
1 Dz.U. L 115 z 4.5.2010, s. 1.

Or. en



PR\854659PL.doc 7/34 PE452.564v03-00

PL

Uzasadnienie

Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 
stała się w pełni wiążąca prawnie w związku z tym, że art. 24 Karty wymaga, by we 
wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, 
jak i instytucje prywatne, uwzględniany był przede wszystkim najlepiej pojęty interes dziecka.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Prawa przysługujące pokrzywdzonym 
dzieciom w postępowaniu karnym 
powinny być wzmocnione, w tym powinny 
obejmować, poza prawami określonymi w 
decyzji ramowej 2001/220/WSiSW, takie 
prawa jak obowiązkowe i bezpłatne 
doradztwo i zastępstwo prawne we 
wszystkich sprawach związanych z 
niegodziwym traktowaniem w celach 
seksualnych i wykorzystywaniem 
seksualnym dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Doradztwo i zastępstwo prawne przysługujące dzieciom będącym ofiarami niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego powinno być obowiązkowe 
i bezpłatne we wszystkich sprawach, ponieważ takie doradztwo i zastępstwo są dla dzieci 
konieczne, aby mogły one w pełni zrozumieć przysługujące im prawa ora z nich korzystać.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, że prawa dzieci wobec 
wszelkich form niegodziwego traktowania 
w celach seksualnych i wykorzystywania 
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seksualnego będą wspierane i chronione 
poprzez osiągnięcie najwyższego 
możliwego poziomu prewencji. Niniejszą 
dyrektywę należy postrzegać jako część 
zintegrowanego działania mającego na 
celu zapewnienie ochrony, zwłaszcza za 
pośrednictwem odpowiednich szkolnych 
programów edukacyjnych, w tym w 
ramach obowiązującego systemu 
edukacji, a także poprzez kampanie 
podnoszące świadomość, badania, 
wymianę najlepszych praktyk i współpracę 
między organami publicznymi i 
organizacjami pozarządowymi, 
dostawcami usług i organizatorami 
wyjazdów grupowych w zakresie zagrożeń, 
na jakie narażone są dzieci w związku z 
ich niegodziwym traktowaniem w celach 
seksualnych i wykorzystywaniem 
seksualnym oraz zagrożeń płynących z 
pornografii dziecięcej, a także w zakresie 
praw przysługujących ofiarom i działań, 
jakie będą podejmowane w przypadku 
niegodziwego traktowania lub podejrzenia 
takiego procederu. Środki te powinny być 
skierowane do wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym do dzieci, 
rodziców i podmiotów zajmujących się 
edukacją. Te same cele należy traktować 
jako integralną część prowadzonych przez 
Unię negocjacji z krajami trzecimi.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące aspektów karnych i środków prewencyjnych na rzecz ochrony dzieci przed 
niegodziwym traktowaniem należy traktować jako część zintegrowanego podejścia, które ma 
służyć osiągnięciu celów zgodnie z przyjętą przez Radę Europy w 2007 r. konwencją z 
Lanzarote z myślą o wspieraniu świadomości w dziedzinie ochrony praw dzieci wśród osób 
mających regularny kontakt z dziećmi w sektorze edukacji, zdrowia, ochrony socjalnej, w 
sektorze sądownictwa i organów ścigania, a także w obszarach związanych ze sportem, 
kulturą i rekreacją.
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Poprawka5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy ułatwić dochodzenie 
przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia 
w ramach postępowań karnych, aby 
uwzględnić trudności, jakie pokrzywdzone 
dzieci mają z ujawnieniem faktu ich 
niegodziwego traktowania, oraz 
anonimowość przestępców w 
cyberprzestrzeni. By zapewnić skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w niniejszej dyrektywie, 
osobom odpowiedzialnym za dochodzenie 
i ściganie tych przestępstw należy 
udostępnić skuteczne narzędzia 
dochodzeniowe. Mogą one obejmować 
operacje pod przykryciem, kontrolę 
komunikacji, niejawną inwigilację, w tym 
elektroniczną, monitorowanie rachunków 
bankowych lub inne metody dochodzenia 
finansowego.

(8) Należy ułatwić dochodzenie 
przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia 
w ramach postępowań karnych, aby 
uwzględnić trudności, jakie pokrzywdzone 
dzieci mają z ujawnieniem faktu ich 
niegodziwego traktowania, oraz 
anonimowość przestępców w 
cyberprzestrzeni. By zapewnić skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w niniejszej dyrektywie, 
państwa członkowskie powinny zachęcać 
wszystkie osoby, które w dobrej wierze 
mają podejrzenia dotyczące niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych lub 
wykorzystywania seksualnego dziecka lub 
wiedzę o popełnieniu tych czynów, do 
zgłoszenia tej sprawy odpowiednim 
służbom. Jeżeli chodzi o system zgłaszania 
przypadków niegodziwego traktowania 
dzieci w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego oraz 
pomaganie potrzebującym dzieciom, 
należy rozpowszechniać wiedzę o 
funkcjonujących w Unii telefonicznych 
numerach interwencyjnych poświęconych 
zaginięciom dzieci (116 000), ofiarom 
przestępstw (116 006 ) oraz dzieciom 
(116 111 ), wprowadzonym decyzją 
Komisji 2007/116/WE z dnia 15 lutego 
2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego 
zakresu numeracyjnego zaczynającego się 
na "116" na potrzeby zharmonizowanych 
usług o walorze społecznym1, zmienioną 
decyzją 2009/884/WE z dnia 30 listopada 
2009 r.2, a doświadczenia związane z ich 
funkcjonowaniem należy brać pod uwagę.
___________

1 Dz.U. L 49 z 17.2.2007, s. 30.
2 Dz.U. L 317 z 3.12.2009, s. 46.
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Or. en

Uzasadnienie

Zachęcanie do zgłaszania przypadków niegodziwego traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego dzieci musi zostać podkreślone. W tym zakresie należy zbadać i 
wziąć pod uwagę istniejące mechanizmy UE (numery telefoniczne na potrzeby usług o 
walorze społecznym).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Podmiotom odpowiedzialnym za 
dochodzenie i ściganie w sprawach 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci należy udostępnić 
skuteczne narzędzia dochodzeniowe i 
pełną współpracę transgraniczną mającą 
na celu zapewnienie szybkiego i 
sprawnego dostępu do rejestrów karnych i 
międzynarodowych baz danych 
dotyczących przypadków niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych, 
ponieważ, jak potwierdził Europejski 
Trybunał Praw Człowieka, dzieci mają 
prawo do ochrony ze strony państwa 
poprzez skuteczne zniechęcanie do tak 
poważnych form ingerowania w 
podstawowe aspekty ich prywatnego życia. 
Takie narzędzia mogą obejmować 
ujawnianie tożsamości użytkowników 
Internetu, operacje pod przykryciem, 
przechwytywanie informacji w sieciach 
telekomunikacyjnych, niejawny nadzór, w 
tym nadzór elektroniczny, monitorowanie 
rachunków i przelewów bankowych lub 
inne metody dochodzenia finansowego, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady 
proporcjonalności i pod kontrolą sądową. 

Or. en
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Uzasadnienie

Stosowanie narzędzi dochodzeniowych powinno zostać ujęte w osobnym punkcie preambuły i 
jednocześnie należy wskazać limity stosowania tych narzędzi zgodnie z podstawowymi 
zasadami praw człowieka, takimi jak proporcjonalność i kontrola sądowa. Ze względu na 
charakter przestępstw oraz na szereg przypadków braku komunikacji między państwami 
członkowskimi w zakresie identyfikacji pedofilów, należy wspierać transgraniczny system 
wywiadowczy na potrzeby policji krajowej w celu zapewnienia pełnej współpracy w ramach 
systemów wywiadowczych mającej na celu zapobieganie ryzyku, zagwarantowanie 
identyfikacji przestępców, a także identyfikacji i ochrony ofiar.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy zmienić normy jurysdykcyjne w
celu zagwarantowania, by sprawcy z Unii 
Europejskiej dopuszczający się 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych lub wykorzystywania 
seksualnego dzieci byli ścigani nawet jeżeli 
popełnią przestępstwo poza Unią 
Europejską, w szczególności w ramach tak 
zwanej turystyki seksualnej.

(9) Należy zmienić normy jurysdykcyjne w 
celu zagwarantowania, by sprawcy z Unii 
Europejskiej dopuszczający się 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych lub wykorzystywania 
seksualnego dzieci byli ścigani nawet jeżeli 
popełnią przestępstwo poza Unią 
Europejską, w szczególności w ramach tak 
zwanej dziecięcej turystyki seksualnej.
Przestępstwa popełnione względem dzieci 
w kontekście podróży za granicę należy 
uznać za popełnione w okolicznościach 
zaostrzających wymiar kary.

Or. en

Uzasadnienie

Rozmiary dziecięcej turystyki seksualnej rosną w alarmującym tempie, w związku z czym 
miliony dzieci na świecie dotknięte są druzgocącymi konsekwencjami.  Już w punkcie 
preambuły należy podkreślić, że w celu wzmocnienia zapobiegania temu procederowi 
konieczne jest silniejsze zniechęcanie do niego poprzez ustanowienie surowszych kar za 
przestępstwa popełnione za granicą w kontekście podróży.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Powinny być podejmowane środki na 
rzecz ochrony pokrzywdzonych dzieci w 
celu najlepszego zabezpieczenia ich
interesu, z uwzględnieniem oceny ich 
potrzeb.  Pokrzywdzone dzieci powinny 
mieć łatwy dostęp do środków ochrony 
prawnej, w tym bezpłatnego doradztwa i 
zastępstwa prawnego, oraz środków 
zapobiegających konfliktom interesów, w 
przypadkach, w których niegodziwego 
traktowania dopuszczają się członkowie 
rodziny. Ponadto pokrzywdzone dzieci, 
które przedłożą swoją sprawę właściwym 
organom, powinny być chronione przed 
sankcjami, wynikającymi przykładowo z 
krajowych przepisów dotyczących 
imigracji lub prostytucji.  Co więcej, udział 
pokrzywdzonych dzieci w postępowaniu 
karnym nie powinien powodować u nich 
dodatkowych traumatycznych przeżyć 
wskutek przesłuchań lub kontaktu 
wzrokowego z przestępcami.

(10) Powinny być podejmowane środki na 
rzecz ochrony pokrzywdzonych dzieci oraz 
środki na rzecz dostosowania związanego 
z nimi systemu prawa karnego w celu 
najlepszego zabezpieczenia ich interesu, z 
uwzględnieniem oceny potrzeb dzieci oraz 
ich prawa do ochrony przed zagrożeniem 
powtórną wiktymizacją, zwłaszcza w 
formie pogwałcenia ich prywatności, a 
także przy jednoczesnym udzieleniu ich 
opiniom i stanowisku należytej wagi, 
zgodnie z tym, co przewidziano na 
przykład w wytycznych ONZ dotyczących 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach, w 
których ofiarami lub świadkami 
przestępstwa są dzieci oraz w wytycznych 
Komitetu Ministrów Rady Europy 
dotyczących przyjaznego dzieciom 
wymiaru sprawiedliwości. Pokrzywdzone 
dzieci powinny mieć łatwy dostęp do 
środków ochrony prawnej, w tym 
bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, oraz środków zapobiegających 
konfliktom interesów, w przypadkach, w 
których niegodziwego traktowania 
dopuszczają się członkowie rodziny. W 
tym kontekście powinny one być w pełni 
poinformowane o przysługujących im 
prawach i usługach, o postępach i 
wynikach postępowania karnego, a także 
powinno być im udostępnione doradztwo i 
zastępstwo prawne w celu dochodzenia 
odszkodowania. Ponadto pokrzywdzone 
dzieci, które przedłożą swoją sprawę 
właściwym organom, powinny być 
chronione przed sankcjami, wynikającymi 
przykładowo z krajowych przepisów 
dotyczących imigracji lub prostytucji. Co 
więcej, udział pokrzywdzonych dzieci w 
postępowaniu karnym nie powinien 
powodować u nich dodatkowych 
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traumatycznych przeżyć wskutek 
przesłuchań lub kontaktu wzrokowego z 
przestępcami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać wtórnej wiktymizacji. Należy również podkreślić, że wymiar sprawiedliwości 
zajmujący się sprawami związanymi z dziećmi, a zwłaszcza z pokrzywdzonymi dziećmi, musi 
zostać dostosowany do ich potrzeb, co rozważono w niedawno przyjętych wytycznych 
Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczących przyjaznego dzieciom wymiaru 
sprawiedliwości, które zostały przyjęte z zadowoleniem przez Komisję Europejską i Agencję 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Dzieci będące ofiarami 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania
seksualnego powinny otrzymywać krótko-
i długoterminowe wsparcie.  Wszelkie 
szkody wyrządzone dziecku poprzez 
niegodziwe traktowanie w celach 
seksualnych i wykorzystywanie seksualne 
mają poważny charakter i należy im 
poświęcić uwagę. Ze względu na naturę 
szkód wyrządzonych poprzez niegodziwe 
traktowanie w celach seksualnych i 
wykorzystywanie seksualne, takie 
wsparcie powinno być udzielane tak 
długo, jak jest to konieczne, aby dziecko 
mogło odzyskać w pełni zdrowie fizyczne i 
psychiczne, w razie konieczności powinno 
być udzielane aż do wieku dorosłego. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić potrzebę udzielania długoterminowego wsparcia dzieciom będącym 
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ofiarami niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Państwa członkowskie powinny 
zgodnie ze swoimi przepisami prawa 
krajowego wprowadzić prewencyjne 
środki ochrony w celu uniknięcia 
kontaktów pokrzywdzonych dzieci ze 
sprawcami po rozpoczęciu postępowania 
karnego, nawet przed skazaniem. 
Pokrzywdzone dzieci i ich rodziny 
powinny korzystać z transgranicznej 
ochrony przed sprawcami w ramach 
europejskiego nakazu ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, by podkreślić konieczność objęcia dzieci i ich rodzin ochroną już w momencie 
doniesienia o popełnieniu przestępstwa, przed skazaniem.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy
przestawiające niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych, to szczególny rodzaj 
treści, której nie można interpretować jako 
wyrażanie opinii. W celu zwalczania tego 
zjawiska należy ograniczyć obieg 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci poprzez utrudnienie 
sprawcom wprowadzania takich 
materiałów do publicznie dostępnych 
stron internetowych. Dlatego konieczne są 

(13) Pornografia dziecięca, czyli materiały
przestawiające niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych, to szczególny 
rodzaj treści, której nie można 
interpretować jako wyrażanie opinii. W 
celu zwalczania tego zjawiska należy 
zapewnić całkowite usunięcie obrazów z 
ich źródłowej lokalizacji w Internecie.
Ponadto państwa członkowskie mogą, 
posługując się środkami, które uznają za 
najbardziej odpowiednie, przystąpić do 
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działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających 
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, co 
do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 

bezpośredniej interwencji w celu 
zablokowania dalszego przeglądania i 
pobierania obrazów w celu 
niedopuszczenia do wyrządzenia dalszych 
szkód ofiarom. W każdym przypadku 
państwa członkowskie powinny 
bezzwłocznie rozpocząć procedury w celu 
doprowadzenia do całkowitego usunięcia 
obrazów z lokalizacji źródłowej w 
Internecie i w celu identyfikacji 
sprawców. UE, w szczególności poprzez 
intensywniejszą współpracę z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, powinna dążyć do 
ułatwienia skutecznego usuwania przez 
organy państw trzecich stron 
internetowych zawierających pornografię 
dziecięcą utrzymywanych na ich 
terytorium. Jednakże ze względu na to, że 
pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, co 
do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym udzielanie 
wsparcia organom sądowniczym i 
organom policji w uzyskiwaniu dostępu do 
najnowocześniejszych technik śledczych, 
takich jak „photoDNA” i sprzyjanie 
wymianie najlepszych praktyk. Należy 
zachęcać dostawców usług internetowych 
do dobrowolnego opracowania kodeksów 
postępowania oraz wytycznych w zakresie 
blokowania dostępu do stron 
internetowych zawierających pornografię 
dziecięcą. Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
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europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

stron internetowych zawierających 
materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać 
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

Or. en

Uzasadnienie

Bez względu na to, że głównym celem jest całkowite usunięcie obrazów z Internetu, dobro 
dziecka będzie chronione, jeżeli obrazy jak najszybciej przestaną być dostępne.  W związku z 
tym państwa członkowskie, poza podejmowaniem działań w celu usunięcia obrazów z 
Internetu, powinny być upoważnione również do blokowania dostępu do tych obrazów, jeżeli 
wymaga tego dobro dziecka. Najnowsze osiągnięcia technologii informacji i komunikacji 
umożliwiają śledzenie małego fragmentu tych samych obrazów w Internecie dzięki technice o 
nazwie „photoDNA” i istotne jest, by techniki te zostały udostępnione i podlegały wymianie 
między organami UE i państw członkowskich.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Wszelkie możliwe dane osobowe 
przetwarzane podczas wdrażania 
niniejszej dyrektywy powinny być 
chronione zgodnie z decyzją ramową Rady 
2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 
2008 r. w sprawie ochrony danych 
osobowych przetwarzanych w ramach 
współpracy policyjnej i sądowej w 
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sprawach karnych1 oraz zgodnie z 
zasadami określonymi w Konwencji Rady 
Europy o ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych z dnia 28 stycznia 1981 r., 
którą ratyfikowały wszystkie państwa 
członkowskie.
_________________

1 Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkiego rodzaju przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej dyrektywy musi 
być w pełni zgodne ze standardami UE i Rady Europy w dziedzinie ochrony danych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Niniejsza dyrektywa oraz dyrektywa 
2011/…/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie zapobiegania handlowi 
ludźmi i zwalczania tego procederu oraz w 
sprawie ochrony ofiar, zastępująca 
decyzję ramową 2002/629/WSiSW 
powinny w pełni się uzupełniać, ponieważ 
niektóre ofiary handlu ludźmi są również 
dziećmi będącymi ofiarami niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że niniejsza dyrektywa i dyrektywa w sprawie handlu ludźmi są częścią tej 
samej walki z przestępstwem, zwłaszcza z uwagi na fakt, że handel ludźmi może być 
elementem niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego 
dzieci.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa służy ustanowieniu 
norm minimalnych dotyczących określania 
przestępstw i sankcji w zakresie 
wykorzystywania seksualnego dzieci. 
Służy ona również wprowadzeniu 
wspólnych przepisów w celu lepszego 
zapobiegania przestępczości i ochrony 
pokrzywdzonych.

Niniejsza dyrektywa służy zapobieganiu 
niegodziwemu traktowaniu w celach 
seksualnych i wykorzystywaniu 
seksualnemu dzieci oraz ustanowieniu 
norm minimalnych dotyczących określania 
przestępstw i sankcji w zakresie 
wykorzystywania seksualnego dzieci. 
Służy ona również wprowadzeniu 
wspólnych przepisów w celu lepszego 
zapobiegania przestępczości i ochrony 
pokrzywdzonych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić potrzebę ochrony dzieci.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) „wiek przyzwolenia” oznacza 
przewidziany w prawie krajowym wiek, od 
którego można podejmować czynności 
seksualne;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem zawartym w przyjętej przez Radę Europy konwencji z Lanzarote oraz w 
celu dokładnego określenia treści przepisów dotyczących przestępstw, o których mowa w art. 
3-7, konieczne jest jasne określenie wieku przyzwolenia. 



PR\854659PL.doc 19/34 PE452.564v03-00

PL

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „pornografia dziecięca” oznacza: (b) „pornografia dziecięca” lub „materiały 
przedstawiające niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych” oznaczają:

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić stosowanie nowej i bardziej odpowiedniej terminologii w postaci terminu 
„materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych” i zachęcać 
do posługiwania się tą bardziej adekwatną terminologią. 

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata

2. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
trzy lata

Or. en

Uzasadnienie

Wyzyskiwanie sytuacji, w której dziecko jest niegodziwie traktowane powinno podlegać 
wyższym karom.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 3. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
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przedstawieniach pornograficznych lub 
wyzyskiwanie tej sytuacji w inny sposób 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

przedstawieniach pornograficznych lub 
wyzyskiwanie tej sytuacji w inny sposób 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
trzy lata.

Or. en

Uzasadnienie

Wyzyskiwanie sytuacji, w której dziecko jest niegodziwie traktowane powinno podlegać 
wyższym karom.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Świadomy udział w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem dzieci 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

4. Świadomy udział w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem dzieci 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
trzy lata.

Or. en

Uzasadnienie

Wyzyskiwanie sytuacji, w której dziecko jest niegodziwie traktowane powinno podlegać 
wyższym karom.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej pięć lat.

6. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej sześć lat.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyzyskiwanie sytuacji, w której dziecko jest niegodziwie traktowane powinno podlegać 
wyższym karom.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
prostytucji dziecięcej lub wyzyskiwanie tej 
sytuacji w inny sposób podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej pięć lat.

7. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
prostytucji dziecięcej lub wyzyskiwanie tej 
sytuacji w inny sposób podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej sześć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Wyzyskiwanie sytuacji, w której dziecko jest niegodziwie traktowane powinno podlegać 
wyższym karom.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej pięć lat.

8. Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej sześć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Wyzyskiwanie sytuacji, w której dziecko jest niegodziwie traktowane powinno podlegać 
wyższym karom.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
następującego czynu umyślnego:

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
następującego czynu umyślnego:

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, propozycji spotkania 
dziecku, które nie osiągnęło 
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w celu popełnienia 
któregokolwiek z przestępstw, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po 
tej propozycji podjęto faktyczne czynności 
w celu doprowadzenia do takiego 
spotkania, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dwa lata.

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, propozycji spotkania 
dziecku w celu popełnienia któregokolwiek 
z przestępstw, o których mowa w art. 3 ust. 
3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po tej propozycji 
podjęto faktyczne czynności w celu 
doprowadzenia do takiego spotkania, 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata. 

1a. W przypadku gdy dowiedziono, że 
sprawca umyślnie posłużył się 
narzędziami technologicznymi, aby 
dotrzeć do dużej grupy dzieci w celu 
zwiększenia swoich szans na popełnienie 
przestępstwa, państwa członkowskie 
powinny dopilnować, żbye niezależnie od 
wcześniejszych wyroków skazujących za to 
samo przestępstwo taka praktyka została 
uznana za czynnik obciążający i podlegała 
surowszej karze niż podstawowe 
przestępstwo nagabywania dzieci w celach 
seksualnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ten rodzaj przestępstwa polegającego na kontaktowaniu się z dziećmi powinien podlegać 
surowszej karze, jeżeli sprawca dopuszcza się tej praktyki regularnie w celu dotarcia do wielu 
dzieci z myślą o zwiększeniu prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy art. 3 ust. 2 w odniesieniu do 
bycia świadkiem czynności seksualnych 
oraz przepisy ust. 3; art. 4 ust. 2 i 4 oraz 
art. 5 nie dotyczą dobrowolnych czynności 
seksualnych między dziećmi lub osobami o 
zbliżonym wieku i stopniu rozwoju 
psychologicznego i fizycznego lub 
dojrzałości, o ile czynności te nie są 
związane z żadnym nadużyciem.

Przepisy art. 3 ust. 2 w odniesieniu do 
bycia świadkiem czynności seksualnych 
oraz przepisy ust. 3; art. 4 ust. 2 i 4 oraz 
art. 5 nie dotyczą dobrowolnych czynności 
seksualnych między dziećmi lub osobami o 
zbliżonym wieku i stopniu rozwoju 
psychologicznego i fizycznego lub 
dojrzałości, o ile czynności te nie są 
związane z żadnym nadużyciem i są 
zgodne z prawem krajowym dotyczącym 
wieku przyzwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu poszanowania zasady pomocniczości i w związku z tym, że omawiana kwestia należy 
ciągle do kompetencji państw członkowskich, w których przyjmowane są różne podejścia w 
zależności od tradycji, należy dodać odniesienie do prawa krajowego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by w przypadkach, w których przestępstwa 
związane z pornografią dziecięcą zgodnie 
z art. 5 zostały popełnione przez dziecko, 
podległy one odpowiednim alternatywnym 
środkom dostosowanym do specyficznych 
potrzeb związanych z reedukacją zgodnie z 
prawem krajowym, z należytym 
uwzględnieniem wieku sprawcy, potrzeby 
uniknięcia penalizacji oraz celu 
społecznej reintegracji dziecka.

Or. en



PE452.564v03-00 24/34 PR\854659PL.doc

PL

Uzasadnienie
W odniesieniu do przestępstw związanych z użyciem technologii informacji i komunikacji, 
których liczba obecnie rośnie wśród dzieci już w wieku szkolnym i do których dochodzi w 
kontekście znęcania się, istotne jest karanie takich zachowań z użyciem odpowiednich 
środków nawet w przypadku, gdy sprawcą jest dziecko.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) przestępstwo zostało popełnione w 
ramach zorganizowanej działalności 
prowadzonej głównie w celu uzyskania 
dochodów gospodarczych;

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, by położyć kres ekonomicznemu wyzyskowi niegodziwie traktowanych dzieci. 

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) przestępstwo zostało popełnione w 
kontekście podróży za granicę, a podróż ta 
została zorganizowana i odbyta głównie w 
celu popełnienia przestępstw, o których 
mowa w art. 3-6;

Or. en

Uzasadnienie

Rozmiary dziecięcej turystyki seksualnej rosną w alarmującym tempie, w związku z czym 
miliony dzieci na świecie dotknięte są druzgocącymi konsekwencjami.  Już w punkcie 
preambuły należy podkreślić, że w celu wzmocnienia zapobiegania temu procederowi 
konieczne jest silniejsze zniechęcanie do niego poprzez ustanowienie surowszych kar za 
przestępstwa popełnione za granicą w kontekście podróży.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapobiec ryzyku powrotu do 
przestępstwa, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, by na osobę fizyczną, 
która została skazana za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3–7, 
mógł zostać nałożony czasowy lub stały 
zakaz wykonywania działalności związanej 
z regularnymi kontaktami dziećmi. 

1. Aby zapobiec ryzyku powrotu do 
przestępstwa, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, by na osobę fizyczną, 
która została skazana za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3–7, 
mógł zostać nałożony czasowy lub stały 
zakaz wykonywania działalności 
zawodowej związanej z regularnymi 
kontaktami dziećmi. Środki, o których 
mowa w niniejszym ustępie zostaną 
odnotowane w rejestrze karnym 
skazującego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że zapis ten ma zastosowanie do działalności zawodowej, która wiąże się z 
regularnymi kontaktami z dziećmi.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by środki, 
o których mowa w ust. 1 były 
odnotowywane w rejestrze karnym 
skazującego państwa członkowskiego. 

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by w 
czasie rekrutacji do działalności 
zawodowej, która wiąże się z kontaktami z 
dziećmi, pracodawcy byli upoważnieni do 
uzyskania od właściwych organów 
informacji dotyczących wyroków 
skazujących za przestępstwa, o których 
mowa w art. 3-7 oraz o wszelkich 
związanych z tymi wyrokami dodatkowych 
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środkach, na mocy których 
zainteresowane osoby nie mogą prowadzić 
działalności, która wiąże się z kontaktami 
z dziećmi. W razie pojawienia się w 
trakcie stosunku pracy poważnego 
podejrzenia w tym zakresie, pracodawcy 
mogą, zgodnie z prawem krajowym, 
wystąpić o takie informacje nawet po 
procesie rekrutacji. Organy państw 
członkowskich dopilnowują za 
pośrednictwem wszelkich właściwych 
środków i zgodnie z prawem krajowym, 
żeby takie informacje mogły również być 
udostępniane z rejestrów karnych 
prowadzonych w innych państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, by pracodawca miał pełen dostęp do rejestrów karnych zawierających wyroki 
skazujące, a także informacje dotyczące środków zakazu obowiązujących w jego państwie lub 
w innych państwach członkowskich UE. Ponadto, jeżeli po zakończeniu rekrutacji 
pracodawca będzie potrzebował informacji o tym, czy dany pracownik zatrudniony do pracy z 
dziećmi został skazany za pedofilię w innym państwie członkowskim, pracodawca taki 
powinien być upoważniony do zwrócenia się o informacje w tej sprawie również po 
rekrutacji.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 2 i 
art. 9 ust. 2 decyzji ramowej Rady 
2009/315/WSiSW w sprawie organizacji i 
treści wymiany informacji pobranych z 
rejestrów karnych pomiędzy państwami 
członkowskimi, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania by, na potrzeby 
skutecznego wykonywania środka 
polegającego na czasowym lub stałym 
zakazie wykonywania przez osobę 

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 2 i 
art. 9 ust. 2 decyzji ramowej Rady 
2009/315/WSiSW w sprawie organizacji i 
treści wymiany informacji pobranych z 
rejestrów karnych pomiędzy państwami 
członkowskimi, państwa członkowskie 
udzielając odpowiedzi na wnioski 
właściwych organów innych państw 
członkowskich skierowane zgodnie z art. 
10 ust. 2, gwarantują pełną współpracę i 
udostępnianie wszelkich informacji. Dane 
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działalności związanej z regularnymi 
kontaktami z dziećmi, w szczególności 
jeżeli państwo członkowskie występujące z 
wnioskiem uzależnia dostęp do niektórych 
rodzajów działalności od spełnienia 
warunku, że kandydaci nie zostali skazani 
za żadne z przestępstw, o których mowa w 
art. 3-7 niniejszej dyrektywy, informacja o 
zakazie wydanym w wyniku skazania za 
jedno z przestępstw, o których mowa w art. 
3-7 niniejszej dyrektywy, była 
przekazywana, na wniosek złożony na 
mocy art. 6 tej decyzji ramowej, przez 
organ centralny państwa członkowskiego, 
którego obywatelstwo dana osoba posiada, 
oraz by można było we wszystkich 
przypadkach wykorzystać dane osobowe 
dotyczące takiego zakazu udostępnione na 
mocy art. 7 ust. 2 i 4 tej decyzji ramowej.

osobowe dotyczące takiego zakazu 
udostępnione na mocy art. 7 ust. 2 i 4 tej 
decyzji ramowej mogą zostać we wszelkich 
przypadkach wykorzystane w tym celu.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie pełnej współpracy i wymiany informacji między państwami 
członkowskimi.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) konfiskata dochodów gospodarczych 
pochodzących z przestępstw. 

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, by zapewnić, że zyski pochodzące z popełnienia przestępstwa nie pozostaną 
własnością organizacji przestępczej lub osoby, która dopuściła się tych przestępstw.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie właściwe środki w celu 
przyczynienia się do utworzenia 
międzynarodowej bazy danych dotyczącej 
obrazów seksualnego wykorzystywania 
dzieci. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu natychmiastowego zgłaszania policji przypadków seksualnego wykorzystywania dzieci 
oraz umożliwienia identyfikacji osób poszkodowanych, konieczne jest niezwłoczne ostrzeganie 
o stronach zawierających pornografię dziecięcą.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) przestępstwo zostało popełnione na 
korzyść osoby prawnej mającej siedzibę na 
terytorium tego państwa członkowskiego.

(d) przestępstwo zostało popełnione na 
korzyść osoby prawnej mającej siedzibę 
prawną lub miejsce prowadzenia 
działalności na terytorium tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Niekiedy miejsce prowadzenia działalności i siedziba prawna nie są tożsame. W obu 
przypadkach należy zapewnić jurysdykcję.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego, do którego 
doszło w kontekście rodzinnym, państwa 
członkowskie powinny zapewnić, że 
podjęte zostaną niezbędne środki w celu 
ochrony pokrzywdzonego dziecka i 
dostarczenia mu pomocy, jak również 
pomocy pozostałym członkom rodziny, 
którzy nie brali udziału w przestępstwie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie konieczności ochrony równowagi psychologicznej oraz 
prawa pokrzywdzonych dzieci do zachowania kontaktu z ich rodzinami.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie gwarantują 
poszanowanie prywatności 
pokrzywdzonych dzieci oraz ich 
wizerunku, a także zapobiegają 
publicznemu rozpowszechnianiu 
wszelkich informacji, które mogłyby 
doprowadzić do identyfikacji dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Pokrzywdzone dzieci należy chronić przed wszelkimi formami pogwałcenia ich sfery 
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prywatnej.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) jeżeli tylko jest to możliwe, 
przesłuchania pokrzywdzonych dzieci nie 
odbywają się w obecności sprawcy;

Or. en

Uzasadnienie
Należy dodać ten element w celu zagwarantowania, że dziecko będzie mogło wypowiedzieć się 
bez strachu ponownego spotkania sprawcy.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 Artykuł 21
Blokowanie dostępu do stron 
internetowych zawierających pornografię 
dziecięcą

Usuwanie stron internetowych 
zawierających pornografię dziecięcą i
blokowanie do nich dostępu

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na 
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia 
u źródła stron internetowych 
zawierających lub rozpowszechniających 
pornografię dziecięcą. Ponadto w celu 
ochrony dobra dziecka państwa 
członkowskie mogą zgodnie z prawem 
krajowym wprowadzić na ich terytorium 
procedury blokowania dostępu 
użytkownikom Internetu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w 
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możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

2. Bez uszczerbku dla powyższego, 
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia 
stron internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

Or. en

Uzasadnienie
Priorytetem powinno być całkowite usunięcie obrazów. W interesie dziecka państwa 
członkowskie mogą ponadto dokonać natychmiastowego zablokowania strony, jeżeli uznają, 
że takie działanie służy dobru dziecka.
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UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

Niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych to okropne przestępstwo, mające 
szkodliwy wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży i pozostawiające w 
nich ślady na całe życie. Seksualne wykorzystywanie nieletniego jest sprowadzeniem dziecka 
lub nastolatka do roli obiektu seksualnego i bogaceniem się na jego cierpieniu. Badania 
wykazują, że w Europie na ryzyko przemocy na tle seksualnym w dzieciństwie narażonych 
jest między 10% a 20% dzieci. Liczba stron zawierających pornografię dziecięcą stale rośnie, 
a każdego dnia pojawia się w sieci 200 nowych zdjęć. Są to jedynie wartości szacunkowe. 
Przedstawione ofiary są coraz młodsze, a materiały stają się coraz bardziej dosłowne i mają 
coraz bardziej agresywny charakter. Około 20% sprawców przestępstw seksualnych 
przejawia skłonność do popełnienia kolejnego przestępstwa po otrzymaniu wyroku. Wiele z 
tych zjawisk ma miejsce właśnie w środowisku, w którym dziecko powinno czuć się 
bezpieczne i chronione. Pornografia dziecięca w Internecie ze stadium początkowego 
przekształciła się w zjawisko stanowiące prawdziwe zagrożenie przestępcze o ogromnym 
zasięgu, w którym przeplatają się wynaturzone instynkty i interesy gospodarcze i którego 
coraz większą część stanowi tzw. produkcja domowa. Zjawisko to wykorzystuje wszystkie 
możliwości technologiczne dostępne w samej sieci. Z jednej strony mamy strony internetowe, 
gdzie reklamowane są „produkty” takie jak VHS, DVD i CD zawierające obrazy 
niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych; z drugiej strony istnieją sieci 
społecznościowe, czaty, grupy dyskusyjne i listy mailingowe służące zarówno tworzeniu 
społeczności pedofilskich, jak i propagowaniu informacji pomocnych w nagabywaniu dzieci i 
wyszukiwaniu pornografii dziecięcej. Wreszcie usługi „peer to peer” i FTP (File Transfer 
Protocol) pozwalają na wymianę plików o dużych rozmiarach, zawierających filmy i wybór 
zdjęć.  Do tego należy dodać rozprzestrzenianie się wiadomości MMS (Multimedia 
Messaging Service) za pomocą telefonów komórkowych nowej generacji, umożliwiających 
przesyłanie zdjęć i filmów.  Przy użyciu tych nowych przenośnych technologii do dziecka 
można dotrzeć również w czasie, gdy pozostaje poza kontrolą rodziny. Zdjęcia i filmy z 
pornografią dziecięcą są dostępne na stronach internetowych znajdujących się na serwerach 
rozsianych po całej sieci, z których użytkownicy mogą za opłatą pobierać materiały na własny 
komputer. Dzięki specjalnym oprogramowaniom pozwalającym na natychmiastowe 
przeniesienie stron pedofilskich z jednego serwera hostingowego na inny zarządzający tymi 
witrynami pozostają zbyt często anonimowi i nieuchwytni. Taki szybki rozwój zagrożenia 
wymaga równie szybkich zmian w zakresie technologii dochodzeniowej oraz prawa 
europejskiego i krajowego.

2. STANOWISKO SPRAWOZDAWCZYNI
Wniosek dotyczący dyrektywy ma na celu stworzenie europejskich ram odniesienia służących 
zapobieganiu i ściganiu wszelkich form niegodziwego traktowania w celach seksualnych 
i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz przestępstw w zakresie pornografii dziecięcej. 
Wprowadza on również wspólne przepisy służące zapobieganiu przestępczości i ochronie 
pokrzywdzonych. We wniosku dotyczącym dyrektywy znajduje się większość postanowień 
zawartych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie 
zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej. Zawiera on również 
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wiele wskazówek Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci p rzed  seksualnym 
wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. W chwili obecnej 
konwencja ta, chociaż nie została jeszcze ratyfikowana przez większość państw europejskich, 
jest obowiązkowym narzędziem na poziomie międzynarodowym służącym zapewnieniu 
ochrony dzieci przed niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Zostają 
wprowadzone na szczeblu europejskim nowe rodzaje przestępstw, w szczególności w 
odniesieniu do nowych zagrożeń związanych z rozwojem narzędzi technologicznych i 
informatycznych. Zostają zdefiniowane w jasny sposób takie pojęcia jak pornografia 
dziecięca, materiały zawierające pornografię dziecięcą, prostytucja dziecięca i spektakle 
pornograficzne. W ten sposób zostaje ujednolicony system zapewniający minimalny poziom 
ochrony dzieci we wszystkich państwach członkowskich za pomocą odpowiednich środków. 
Uznałam ponadto za wskazane włączenie definicji wieku przyzwolenia na czynności 
seksualne, będącego głównym elementem w ocenie przestępstwa, i przede wszystkim 
podstawowym elementem przy określaniu i zaostrzaniu kary. Dyrektywa określa zatem 
minimalne sankcje za 22 rodzaje przestępstw, z zastrzeżeniem możliwości przyjęcia przez 
państwa członkowskie środków i kar o surowszym charakterze.

Wśród nowych przestępstw seksualnych znajduje się i zostaje poddane karze niegodziwe 
traktowanie w celach seksualnych mające miejsce w rodzinie, którego dopuściły się osoby 
cieszące się zaufaniem, autorytetem lub wpływem. Wyższe kary będą nakładane w przypadku 
popełniania przestępstw wobec dzieci niepełnosprawnych fizycznie, psychicznie, lub 
znajdujących się w stanie zależności.
Dzieci będą chronione na poziomie europejskim przed nagabywaniem, czyli tzw. 
„groomingiem”.  Dodałam też konkretny przepis dotyczący osób dopuszczających się 
„groomingu” seryjnego, czyli  kontaktujących się jednocześnie z większą ilością dzieci celem 
zwiększenia szans na uwiedzenie. Osoby, które zostały skazane za popełnienie przestępstw 
wobec dzieci nie powinny mieć możliwości podejmowania działalności zakładającej stały 
kontakt z dziećmi, np. dzięki przeprowadzce do innego państwa członkowskiego. Pracodawcy 
podczas rekrutacji na stanowiska, które wymagają kontaktu z dziećmi, poprzez konsultację 
rejestru karnego będą mieli prawo do uzyskania informacji od odpowiednich organów o 
istnieniu wyroków skazujących za przestępstwa objęte zakresem niniejszej dyrektywy lub 
wszelkich dodatkowych środków związanych z tymi przestępstwami. Szybka wymiana tego 
typu informacji wymaga współpracy ze strony wszystkich państw członkowskich i 
właściwych organów. Jeśli w trakcie stosunku pracy zaistnieją poważne podstawy do 
podejrzeń w stosunku do danej osoby, pracodawca musi mieć prawo dostępu do takich 
informacji również po jej zatrudnieniu. W odniesieniu do odpowiedzialności osób prawnych, 
postanowiłam włączyć przepis dotyczący dodatkowej sankcji, polegającej na 
natychmiastowej konfiskacie zarówno materiałów pornograficznych, jak i otrzymanych z nich 
zysków.  Państwa członkowskie muszą ułatwiać i wzmacniać współpracę z bankami 
krajowymi i głównymi dostawcami kart kredytowych w celu zapewnienia możliwości 
identyfikacji dokonywanych przez Internet płatności związanych z wykorzystywaniem dzieci.

W państwach członkowskich zostanie wprowadzony konkretny wymóg prawny dotyczący 
karania przestępstw wobec dzieci popełnionych za granicą przez obywateli europejskich lub 
osoby mające miejsce stałego pobytu w jednym z państw członkowskich, czyli tzw. turystyki 
seksualnej. Ponadto do okoliczności zaostrzających wymiar kary włączyłam popełnianie 
przestępstw objętych dyrektywą w kontekście turystyki seksualnej. Każde pobranie i 
oglądanie zdjęć i materiałów zawierających pornografię dziecięcą jest jakby ponownym 
aktem niegodziwego traktowania dziecka w celach seksualnych.  Celem dyrektywy jest 
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niezwłoczne usunięcie materiałów znajdujących się w sieci. W sytuacjach, kiedy nie można 
tego dokonać w trybie natychmiastowym (w przypadkach, gdy usunięcie u źródła jest bardziej 
skomplikowane, np. gdy dostawcy są umiejscowieni w krajach trzecich i nie istnieje umowa o 
współpracy z UE) państwa członkowskie muszą mieć możliwość blokowania stron. Takie 
blokowanie musi być przeprowadzane zgodnie z przepisami krajowymi i przy zastosowaniu 
wszelkich środków służących zapewnieniu prywatności.  Pożądane jest więc synergiczne 
działanie wszystkich podmiotów obecnych w „sieci”: instytucji, policji informatycznej i 
pocztowej, dostawców, banków, dostawców usług pośrednictwa finansowego, użytkowników 
prywatnych i stowarzyszeń. W tej dziedzinie niezbędne jest zastosowanie 
najnowocześniejszych technologii i oprogramowania. Należy użyć wszystkich dostępnych 
narzędzi (począwszy od ostatniego, „photoDNA”), opierając się również na pracach 
europejskiej koalicji finansowej celem zwalczania rozprzestrzeniania zdjęć pornograficznych 
dzieci w Internecie oraz na międzynarodowej współpracy służb policyjnych i instytucji 
bankowych (na przykład w celu śledzenia płatności).

Niezbędne jest zapewnienie ofiarom ochrony, pomocy i wsparcia na etapie dochodzenia, w 
trakcie postępowania, jak również na późniejszym etapie, biorąc pod uwagę opinie, potrzeby i 
obawy dziecka. Należy ułatwić dostęp do środków dochodzenia odszkodowania, tak aby 
uczestnictwo w postępowaniu nie dostarczało pokrzywdzonym dzieciom dodatkowych 
traumatycznych przeżyć, powodując tzw. podwójną wiktymizację. Równie ważne są środki 
mające na celu zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinie ofiary. Z drugiej strony, jeżeli 
przestępstwo zostało popełnione w środowisku rodzinnym, dziecko musi być chronione i 
należy podjąć najbardziej odpowiednią decyzję w sprawie miejsca jego zamieszkania, biorąc 
pod uwagę najlepiej pojęty interes dziecka, a także jego zdanie. Instrumenty ochrony i 
pomocy muszą również obejmować środki mające na celu wsparcie osób, co do których 
istnieje podejrzenie, że są ofiarami niegodziwego traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego. Konieczne jest specjalne szkolenie profesjonalistów 
działających w tym sektorze, których zadaniem będzie udzielanie wsparcia dziecku na 
wszystkich etapach postępowania, oraz pracowników, którzy będą pozostawać w kontakcie z 
ofiarami. Należy również zapobiegać przestępstwom za pomocą specjalnych programów 
interwencyjnych i leczenia. Dostosowanie systemu sądownictwa, tak aby był dostępny dla 
dzieci i dostosowany do ich potrzeb jest kluczowym elementem niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie muszą podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ustanowienia 
skutecznych systemów ochrony praw dziecka również poprzez tworzenie 
interdyscyplinarnych struktur w celu zapewnienia niezbędnej pomocy ofiarom w krótkim i 
długim okresie, zarówno poprzez szkolenia pracowników jak również wykorzystując 
organizacje pozarządowe, posiadające doświadczenie w dziedzinie pomocy dla ofiar 
niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego.  Szczególną 
rolę do odegrania ma społeczeństwo obywatelskie, do którego zostaną skierowane konkretne 
kampanie informacyjne na ten temat.


