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Писмена декларация относно създаването на европейска система за ранно
предупреждение (ЕСРП) за борба срещу педофилите и лицата, извършващи
сексуални посегателства

Европейският парламент,
– като взе предвид резолюцията си от 26 ноември 2009 г. относно премахване на
насилието срещу жените,
– като взе предвид съобщение COM(2007) 267 относно борбата срещу
киберпрестъпността,
– като взе предвид член 123 от своя правилник,
А. като има предвид необходимостта от запазване на високо ниво на виртуална
демокрация в интернет, без рискове за жените и децата;
Б. като има предвид, че все още злоупотребата с възможностите, предлагани от
технологиите, може да улеснява актове на детска порнография и сексуални
посегателства;
В. като има предвид, че мрежата осигурява свобода на действие също и за педофили и
лица, извършващи сексуални посегателства, като ги приравнява с честните
граждани и затруднява проследяването им от публичните органи;
1. приканва Съвета и Комисията да предприемат последващи мерки във връзка със
съобщение COM(2007) 267;
2. призовава Съвета и Комисията да прилагат Директива 2006/24/ЕО, като разширят
обхвата й, така че да обхваща и търсачките, с цел бързо и ефективно
противодействие на детската порнография и сексуалните посегателства по
интернет;
3. приканва държавите-членки да създадат европейска система за ранно
предупреждение, която да се координира от публичните органи, по подобие на вече
съществуващата система за предупреждение във връзка с безопасността на храните,
с цел противодействие на педофилията и сексуалните посегателства;
4. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от
списък с имената на подписалите я лица, на Съвета и на Комисията.
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