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Γραπτή δήλωση σχετικά µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήµατος ταχείας
αντιµετώπισης (ΕΣΤΑ) των παιδόφιλων και των δραστών σεξουαλικής παρενόχλησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 26ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την εξάλειψη της
βίας σε βάρος των γυναικών,
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής COM 2007/267 σχετικά µε την
καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισµού,
A. λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διατηρηθούν υψηλά τα επίπεδα εικονικής
δηµοκρατίας που παρέχει τι διαδίκτυο χωρίς κινδύνους για τις γυναίκες και τα παιδιά,
Β. λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι µια κατάχρηση των ευκαιριών που παρέχει η τεχνολογία
µπορεί να διευκολύνει πράξεις παιδικής πορνογραφίας καθώς και τη σεξουαλική
παρενόχληση,
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ∆ίκτυο προσφέρει ελευθερία δράσης µεταξύ άλλων και σε
παιδόφιλους και δράστες σεξουαλικής παρενόχλησης εξισώνοντάς τους µε τους τίµιους
πολίτες και καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευσή τους ακόµη και από τις δηµόσιες αρχές,
1. καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν συνέχεια στην ανακοίνωση COM
2007/267·
2. ζητεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να εφαρµόσουν την οδηγία ΕΚ/2006/24
επεκτείνοντας την εφαρµογή της στις µηχανές αναζήτησης προκειµένου να
αντιµετωπισθούν µε ταχύ και αποτελεσµατικό τρόπο η παιδική πορνογραφία και η
σεξουαλική παρενόχληση online·
3. καλεί τα κράτη µέλη να συντονίσουν ένα ευρωπαϊκό σύστηµα ταχείας αντίδρασης
µεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών κατά τα πρότυπα εκείνου που ήδη υπάρχει για τα τρόφιµα
προκειµένου να αντιµετωπισθεί η παιδοφιλία και η σεξουαλική παρενόχληση·
4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόµενη από τα
ονόµατα των υπογραφόντων, στο Συµβούλιο και την Επιτροπή.
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