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PASIŪLYMAI 

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. primena, kad kova su seksualine prievarta prieš vaikus ir nepilnamečius ir vaikų 

pornografija turėtų būti valstybių narių prioritetas, todėl turi būti vadovaujamasi 

visapusišku, daugiadalykiu ir visiško netoleravimo požiūriu; todėl tvirtina, kad tokios 

priemonės, kaip visuomenės sąmoningumo didinimas, prevencinės kampanijos, valdžios 

institucijų, tėvų, mokytojų, vaikų ir nepilnamečių mokymas ir švietimas, ypač 

bendradarbiaujant su tėvų asociacijomis, užsiimančiomis vaikų ir nepilnamečių apsaugos 

veikla, taip pat su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis, kovojant su šiais 

nusikaltimais yra ne mažiau svarbios negu pagalba aukoms ir jų šeimoms, nusikaltimų 

tyrimas, seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos šalinimas ir nusikaltėlių 

baudžiamasis persekiojimas; 

2. atkreipia dėmesį į Komisijos ataskaitas dėl 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų 

seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimo1 ir sutinka, kad, nepaisant 

pastarojo meto pažangos, vis dar yra ką tobulinti, kol direktyva visu savo potencialu veiks 

visose valstybėse narėse; pakartoja, kad įgyvendinant šią direktyvą visų pirma turi būti 

atsižvelgiama į vaiko interesus; primygtinai ragina Komisiją padėti valstybėms narėms 

užtikrinti teisingą ir visavertį direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą 

visoje ES, kad vaikai galėtų naudotis visa jos pridėtine verte; 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares teikti pirmenybę seksualinės prievartos prieš vaikus ir 

jų seksualinio išnaudojimo prevencijai bei stiprinti savo bendradarbiavimą su švietimo ir 

mokymo įstaigomis, pagalbos seksualinės prievartos aukoms tarnybomis, tarptautinėmis, 

nevyriausybinėmis ir pilietinės visuomenės organizacijomis ir privataus sektoriaus 

subjektais, siekiant sukurti veiksmingą ir naujovišką prevencijos politiką, įskaitant 

švietimo ir mokymo medžiagos, susijusios su šia problema, kūrimą; 

4. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria valstybės 

narės įgyvendindamos Direktyvą 2011/93/ES, yra susiję su nuostatomis dėl prevencinių ir 

intervencijos priemonių bei pagalbos ir paramos nukentėjusiems vaikams ir jų apsaugos; 

ragina Komisiją savo įgyvendinimo ataskaitoje pateikti informaciją apie geriausią 

skirtingose valstybėse narėse taikomą praktiką, apimančią faktiškai taikomas priemones, ir 

jos poveikį kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir 

prievartą prieš vaikus vaizduojančia medžiaga; 

5. praneša, kad seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų seksualinis išnaudojimas internete ir ne 

internete, įskaitant prievartos prieš vaikus medžiagą, ir toliau kelia didelį susirūpinimą ir 

yra sunkus nusikaltimas ir aukų pagrindinių teisių pažeidimas; pabrėžia, kad šie 

nusikaltimai vaikams turi ir trumpalaikių, ir ilgalaikių neigiamų fizinių, psichologinių ir 

socialinių pasekmių bei kelia aukoms nuolatinę pakartotinės viktimizacijos ir 

stigmatizacijos interneto aplinkoje riziką; 

                                                 
1 OL L 335, 2011 12 17, p. 1. 
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6. primygtinai pažymi, kad skubiai reikalingas visapusiškas politinis atsakas į naujų formų 

vaikų seksualinį išnaudojimą ir prievartą prieš juos internete, pavyzdžiui, agresiją 

internete, vertimą teikti seksualines paslaugas šantažuojant, tiesioginę transliaciją 

internetu komerciniais tikslais, pornografijos skleidimą keršto tikslais, vujarizmą ir vaikų 

viliojimą, be kita ko, didinant pastangas ir išteklius, skirtus nukentėjusiųjų tapatybės 

nustatymui ir aukoms reikalingų paslaugų teikimui; rekomenduoja, kad į tai atsižvelgdama 

Komisija turėtų įvertinti, ar Direktyvos 2011/93/ES tikslai buvo veiksmingai pasiekti ir ar 

ja padedama tinkamai reaguoti į naujus skaitmeninius ir technologinius iššūkius bei 

grėsmes; 

7. primygtinai ragina valstybes nares, kurios dar nėra iki galo įgyvendinusios direktyvos 22, 

23, 24 ir 18, 19 bei 20 straipsnių, nevėluojant tai padaryti ir visų pirma priimti prevencines 

priemones, susijusias su sistemingu pareigūnų, kuriems gali tekti bendrauti su vaikais ir 

nepilnamečiais, mokymu; 

8. primygtinai ragina valstybes nares įgyvendinti nuostatas dėl pagalbos, paramos ir 

apsaugos priemonių, skirtų vaikams ir nepilnamečiams, nukentėjusiems nuo seksualinių 

nusikaltimų (pagal 18, 19 ir 20 straipsnius), kad būtų sustiprintos jų pastangos skubiai 

nustatant aukas ir teikiant joms psichologinę pagalbą; ragina valstybes nares atsižvelgiant 

į vaiko interesus užtikrinti, kad nuo seksualinių nusikaltimų nukentėję vaikai būtų laikomi 

ypač pažeidžiamomis aukomis pagal Nusikaltimų aukų teisių direktyvą1, ir priimti 

specialias pagalbos ir apsaugos priemones, pavyzdžiui, užtikrinti galimybę liudyti 

neprivalant pateikti įrodymų viešojo klausymo metu ir galimybę pagalbą gauti tik iš 

žmonių, kurie buvo specialiai apmokyti šiam tikslui; 

9. ragina valstybes nares pagal 23 straipsnį teikti tinkamą mokymą ir vystyti įgūdžius kovai 

su naujomis grėsmėmis interneto aplinkoje ir plačiu mobiliųjų technologijų bei interneto 

naudojimu ir prieiga prie jų; tokie mokymai visų pirma turėtų būti skirti teisminėms 

institucijoms ir policijos padaliniams, siekiant padėti jiems tinkamai tirti atitinkamus 

atvejus ir persekioti nusikaltėlius bei teikti pagalbą aukoms; 

10. pakartoja, kad, siekiant užkirsti kelią nelegaliam turiniui internete, geriau ir greičiau 

nustatyti aukas bei nusikaltėlius ir reaguoti į naujus reiškinius bei besiplečiančias 

tendencijas internete, įskaitant naujus prievartos prieš vaikus medžiagos platinimo ir 

perdavimo modelius, reikia užtikrinti, jog būtų pakankamai lėšų, žmogiškųjų išteklių ir 

tyrimo įgaliojimų bei priemonių ir , be kita ko, vystomi aukštųjų technologijų pajėgumai; 

11. ragina Komisiją skatinti ir remti keitimąsi gerosios praktikos pavyzdžiais bei patirtimi 

valstybėse narėse; pabrėžia, kad savanoriškos suinteresuotųjų subjektų iniciatyvos gali 

suteikti naudingą paramą kovojant su tokiais nusikaltimais, tačiau negali pakeisti 

veiksmingų teisės aktų nuostatų; 

12. pritaria, kad informuotumo didinimo medžiaga, šaltiniai ir kampanijos, skirtos vaikams 

bei suaugusiesiems, ypač tėvams ir susijusiems su vaikais asmenims, turi būti skatinami 

vietos lygmeniu, siekiant padėti jiems suprasti interneto pavojus ir užkirsti jiems kelią, 

sukurti saugią interneto aplinką bei skatinti teigiamą vaikų patirtį internete; 

                                                 
1 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi 

nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis 

sprendimas 2001/220/TVR, OL L 315, 2012 11 14, p. 57. 
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13. pabrėžia, kad prevencinės priemonės pirmiausia turėtų apimti su technologijomis 

susijusius aspektus, siekiant užtikrinti saugesnį internetą ir skaitmeninį raštingumą; todėl 

ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę įtraukti mokymo ir švietimo iniciatyvas į savo 

programas ir švietimo programas atsižvelgiant į vaikų amžių, siekiant skatinti gebėjimą 

naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir interneto saugą ir mokyti vaikus bei nepilnamečius 

seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos nuo pat ankstyvo amžiaus, be kita ko, 

mokyti, kaip nustatyti pavojų, kurį gali kelti internetinė medžiaga, kaip apsisaugoti nuo jo, 

kaip pastebėti netinkamo elgesio ženklus ir kaip apie juos pranešti; be to, ragina valstybes 

nares priimti nuostatas, pagal kurias būtų taikomos griežtos techninės priemonės, pvz., 

amžių atitinkantys privatumo nustatymai, kodavimas ir tėvų kontrolė kaip numatytoji 

parinktis, siekiant užtikrinti kuo geresnę vaikų ir nepilnamečių apsaugą; 

14. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į sparčiai kintantį kibernetinių nusikaltimų pobūdį ir 

technologijų raidos tempą, reikia nuolat pritaikyti požiūrį į mokslinius tyrimus ir 

mechanizmų bei pažangesnių metodų, įskaitant programinę įrangą, kurie sudarytų 

galimybę anksti nustatyti, užblokuoti ir pašalinti neteisėtą turinį, pavyzdžiui, vaikų 

seksualinio išnaudojimo turinį internete, kūrimą; todėl ragina valstybes nares stiprinti savo 

veiksmus ir nuolat pritaikyti savo seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos planus ir 

politiką, siekiant kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus, vaikų seksualiniu 

išnaudojimu ir vaikų pornografija internete, bei ragina Komisiją remti jų pastangas; 

15. ragina Komisiją toliau atidžiai stebėti valstybių narių taikomas perkėlimo į nacionalinę 

teisę priemones ir nedelsiant pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą, jeigu tos 

priemonės neatitinka šios direktyvos; 

16. pabrėžia tėvų vaidmenį vykdant vaikų ir nepilnamečių seksualinio išnaudojimo 

prevenciją, nustatant gaires, stebint, kaip vaikai ir nepilnamečiai naudojasi internetu bei 

socialinės žiniasklaidos priemonėmis, ir informuojant vaikus bei nepilnamečius apie vaikų 

pornografijos pavojus; 

17. ragina Komisiją ir valstybes nares palengvinti NVO prieigą prie viešojo finansavimo, kad 

jos galėtų vykdyti prevencijos ir švietimo veiklą, susijusią su vaikų ir nepilnamečių 

seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija internete, ir suteikti šiam klausimui daugiau 

visuomenės dėmesio; 

18. primena, kad vaikų ir nepilnamečių seksualinio išnaudojimo internete reiškinys yra 

gąsdinantis, turi ilgalaikių pasikartojančių pasekmių jo aukoms ir nuolat vystosi 

neatsilikdamas nuo naujovių technologijų srityje ir kad, remiantis Tarptautinės interneto 

specialiųjų telefono linijų tarnybų asociacijos (INHOPE) duomenimis, vidutinis vaikų, 

kuriais pasinaudojama seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagai kurti, amžius nuolat 

mažėja; pabrėžia, kad lygiarangių tinklas, gilusis saitynas ir tamsusis internetas užtikrina 

nusikaltėliams aukšto lygio anonimiškumą, taigi yra naudojami siekiant keistis medžiaga, 

susijusia su seksualine prievarta prieš vaikus; 

19. ragina žiniasklaidos ir reklamos sektorių kuriant savo produktus užtikrinti vaikų ir 

nepilnamečių orumo ir nekaltumo apsaugą taikant bendro reguliavimo mechanizmus, 

elgesio kodeksus ir kitą savanorišką veiklą; 

20. rekomenduoja, kad atitinkamų nacionalinių valdžios institucijų parengti juodieji interneto 

svetainių, kuriose laikoma vaikų pornografija, sąrašai, apie kuriuos siekiant pašalinti 
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neteisėtą medžiagą saugiais kanalais pranešama interneto paslaugų teikėjams, būtų 

grindžiami aiškiais ir skaidriais kriterijais, užtikrinančiais pakankamą teisinį tikrumą ir 

atitinkančiais šią direktyvą, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvenciją ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją; pabrėžia, kad, kadangi tai yra 

pasaulinė problema, kuri peržengia valstybių sienas, valstybėms narėms būtina dalytis 

šiais juodaisiais interneto svetainių sąrašais aktyviau bendradarbiaujant su Interpolu, 

Europolu ir jo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru bei trečiosiomis 

šalimis; taip pat rekomenduoja, kad šie sąrašai būtų tikslinami ir reguliariai atnaujinami; 

21. ragina valstybes nares laikantis 24 straipsnio 4 dalies užtikrinti, kad būtų atliktas nuteistų 

nusikaltėlių keliamo pavojaus ir pakartotinio nusikaltimo rizikos įvertinimas; pritaria tam, 

kad šiais įvertinimais ir informacija apie asmenų, kurie yra įvykdę seksualinių nusikaltimų 

prieš vaikus, teistumą reguliariai dalytųsi teisėsaugos institucijos, kad tokie asmenys 

negalėtų nepastebėti keltis iš vienos valstybės narės į kitą, ypač jei dirba ar užsiima 

savanoriška veikla su vaikais ir nepilnamečiais ar vaikams skirtose įstaigose; ragina 

valstybes nares aktyviau keistis informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir teisių 

atėmimą bei gerinti duomenų rinkimą nacionaliniuose nusikaltimų vykdytojų registruose; 

22. pabrėžia, kad reguliariai rinkti duomenis ir skleisti faktinę informaciją apie esamus 

seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų seksualinio išnaudojimo lygius bei metodus, o taip 

pat suteikti vaikams, tėvams ir su vaikais dirbantiems asmenims reikiamų žinių bei 

priemonių yra itin svarbu siekiant sumažinti šią grėsmę ir užkirsti jai kelią; 

23. ragina Komisiją atsižvelgti į Europos Tarybos sprendimus, ypatingą dėmesį skiriant 

Parlamentinės asamblėjos (PACE) rekomendacijai 2092 (2016) dėl kovos su perdėtu 

vaikų seksualizavimu; 

24. primygtinai ragina valstybes nares bendradarbiaujant su nacionalinėmis kontaktinėmis 

linijomis taikyti interneto paslaugų teikėjams privalomą reikalavimą informuoti 

teisėsaugos institucijas ir nacionalines kontaktines linijas apie savo infrastruktūroje aptiktą 

medžiagą, susijusią su seksualine prievarta prieš vaikus ir vaikų pornografija, ir ją 

pašalinti, o interneto paslaugų teikėjus – išsaugoti įrodymus vykdant tinkamą teisinį 

procesą ir laikantis ES pagrindinių teisių chartijos bei Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencijos nuostatų; pabrėžia svarbų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir interneto 

paslaugų teikėjų vaidmenį užtikrinant greitą ir veiksmingą neteisėto turinio internete 

pašalinimą to paprašius atsakingoms teisėsaugos institucijoms; 

25. primygtinai ragina to dar nepadariusias valstybes nares nedelsiant sukurti tokius saugius ir 

vaikams pritaikytus pranešimų teikimo ir konsultavimo mechanizmus, kaip telefoninės ar 

kompiuterinės kontaktinės linijos su el. pašto adresais, arba planšetinių kompiuterių ar 

išmaniųjų telefonų programines įrangas, kad interneto vartotojai galėtų į juos net ir 

anonimiškai kreiptis norėdami pranešti apie internete aptiktą medžiagą, susijusią su 

seksualine prievarta prieš vaikus, be to, šios linijos turėtų būti pajėgios greitai įvertinti 

turinį, apie kurį jos informuojamos, kad būtų galima kuo greičiau imtis pranešimo ir 

turinio šalinimo procedūrų ir pašalinti už jų teritorijos ribų esantį turinį; laikosi nuomonės, 

kad tokioms pagalbos linijoms turėtų būti leidžiama savo iniciatyva ieškoti medžiagos, 

susijusios su seksualine prievarta prieš vaikus, kaip tai daro Jungtinėje Karalystėje 

veikianti organizacija „Internet Watch Foundation“ (IWF); ragina valstybes nares siekti 

geresnio pagalbos ir kontaktinių linijų bendradarbiavimo, kad būtų užtikrinta nuo 
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seksualinio išnaudojimo ir prievartos nukentėjusių vaikų ir nepilnamečių apsauga; 

26. primygtinai ragina valstybes nares į savo teisės aktus įtraukti nuostatas dėl privalomo 

faktų apie asmenis, kurie kreipiasi ar siūlosi savanoriais dėl veiklos ar darbo su vaikais ar 

darbo, tiesiogiai susijusio su kovos su seksualine prievarta prieš vaikus medžiaga, 

tikrinimo ir sistemingai keistis informacija apie pavojų vaikams keliančius asmenis; 

27. palankiai vertina tai, kad, be priemonių, skirtų greitai pašalinti interneto svetaines, kuriose 

laikoma medžiaga, susijusi su seksualine prievarta prieš vaikus, vadovaujantis direktyvos 

25 straipsnio 1 dalimi, maždaug pusė valstybių narių yra nusprendusios taikyti pagal 

25 straipsnio 2 dalį numatytas pasirinktinas prieigos prie interneto svetainių, kuriose 

laikoma ar platinama vaikų pornografija, blokavimo priemones; ragina tokių priemonių 

dar nepradėjusias taikyti valstybes nares tai padaryti; prašo Komisijos, turint omenyje 

galimą būsimą peržiūrą, apsvarstyti galimybę 25 straipsnio 2 dalyje nustatyti griežtesnes 

priemones ir skatina naudotis ES fondais, be kita ko, siekiant vykdyti mokslinius tyrimus, 

kad būtų galima nustatyti naujus didelio potencialo technologinius sprendimus šioje 

srityje; atkreipia dėmesį į tai, kad neteisėto turinio pašalinimas yra tinkamas būdas kovoti 

su seksualiniu vaikų ir nepilnamečių išnaudojimu bei vaikų pornografija; 

28. susirūpinęs atkreipia dėmesį į „Internet Watch Foundation“ metinės ataskaitos rezultatus, 

paskelbtus 2017 m. balandžio mėn. pradžioje, pagal kuriuos interneto domenams Europoje 

šiuo metu priklauso 60 proc. tinklalapių, kuriuose yra seksualinę prievartą prieš vaikus 

vaizduojančios medžiagos, t. y. 19 procentinių punktų daugiau nei 2015 m., ir kad kai 

kuriose valstybėse narėse labai padaugėjo seksualinio išnaudojimo URL adresų; ragina 

valstybes nares sustiprinti savo bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija bei dalytis 

geros praktikos pavyzdžiais siekiant sumažinti prieigą prie su seksualine prievarta prieš 

vaikus susijusios medžiagos internete; 

29. pabrėžia, kad valstybėms narėms, įgyvendinančioms 25 straipsnį, taikant priemones, 

ribojančias pagrindines teises internete, skaidrumo, būtinybės ir proporcingumo principai 

turi būti užtikrinti vadovaujantis ES ir valstybių narių teise, valstybės narės turi nurodyti 

apribojimo priežastis ir turi būti užtikrinta teisių gynimo galimybė; 

30. pabrėžia būtinybę didinti informuotumą apie socialinės žiniasklaidos poveikio vaikams 

pavojus ir riziką; 

31. pabrėžia, kad vaikų asmens duomenys turi būti tinkamai apsaugoti ir kad vaikams bei 

tėvams turi būti paaiškinta, kuo rizikuojama naudojant vaikų asmens duomenis internete ir 

kokios gali būti to pasekmės; 

32. sutinka, kad daugiašalis suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas ir privačiojo bei viešojo 

sektorių, įskaitant pilietinę visuomenę, teisėsaugos institucijas, su vaikais dirbančias 

agentūras, socialines tarnybas ir privačiojo sektoriaus suinteresuotuosius subjektus, pvz., 

technologijų pramonę, bendradarbiavimas yra itin svarbūs siekiant veiksmingai nustatyti 

nelegalią medžiagą ir vaikų seksualinės prievartos medžiagos platinimo internete atvejus 

ir kovoti su šiais reiškiniais; 

33. taip pat pabrėžia būtinybę tarptautiniu mastu bendradarbiauti ir atlikti tarpvalstybinį 

tyrimą su ES strateginiais partneriais bei teisėsaugos institucijomis, siekiant kovoti su 

vaikų seksualine prievarta ir išnaudojimu internete; 
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34. pakartoja, kad dėl didelio procento atvejų, apie kuriuos nepranešama, nusikaltimų 

naujumo ir sąvokų apibrėžties bei metodikos, naudojamų įvairiose valstybėse narėse, 

skirtumų vis dar trūksta tikslios statistikos ir duomenų apie įvykdytų nusikaltimų, ypač 

seksualinės prievartos prieš vaikus srityje, skaičių; 

35. ragina valstybes nares vykdant tinkamą teisinį procesą ir laikantis ES pagrindinių teisių 

chartijos bei Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatų užtikrinti greitesnį 

pranešimo apie seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų išnaudojimo, įskaitant vaikų 

pornografiją, atvejus ir turinio šalinimo procedūrų taikymą bendradarbiaujant su turinio ir 

paslaugų teikėjais, siekiant suteikti tinkamas apsaugos priemones, visų pirma siekiant 

užtikrinti, kad ribojimas neviršytų to, kas būtina ir proporcinga, ir įtraukti galimybę 

naudotis teisminėmis teisių gynimo priemonėmis; ragina Komisiją palengvinti ir skatinti 

keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais šioje srityje. taip pat ragina valstybes nares 

sustiprinti savo bendradarbiavimą, kad būtų galima veiksmingai spręsti šias problemas; 

36. pabrėžia, kad kyla vis didesnis pavojus pabėgėlių krizės paveiktiems vaikams, nes jiems 

gresia didesnė seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos rizika, visų pirma 

nelydimiems nepilnamečiams vaikams, nes daugelis iš jų yra paskelbiami dingusiais po 

atvykimo; ragina Komisiją ir valstybes nares kovoti su šiuo reiškiniu ir imtis veiksmingų 

priemonių situacijai gerinti ir vaikų apsaugai stiprinti; 

37. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares didinti piliečių informuotumą apie kovos su 

seksualine prievarta prieš vaikus, seksualiniu vaikų bei nepilnamečių išnaudojimu ir vaikų 

pornografija svarbą, populiarinant iniciatyvas ir informacijos kampanijas, kaip Europos 

Tarybos paskelbtą Europos vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės 

prievartos dieną, ir visapusiškai jose dalyvaujant; 

38. ragina to dar nepadariusias valstybes nares įsteigti pagalbos tarnybas, įskaitant internetu 

teikiamų paslaugų tarnybas, ir teikti paramą ir informaciją bei rengti mokymus, kaip 

atpažinti seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo ženklus ir kaip reaguoti 

pastebėjus susirūpinimą keliantį elgesį, kuris dar nėra išnaudojamojo pobūdžio; 

39. ragina valstybes nares užtikrinti, kad neteisėtas turinys būtų ne tik greitai pašalinamas, bet 

ir liktų pašalintas; 

40. palaiko teisėmis pagrįstą požiūrį į vaikų apsaugą atsižvelgiant į tarptautinę teisinę tvarką; 

šiomis aplinkybėmis primena, kad 2011 m. ES vaiko teisių darbotvarkėje Sutartys, 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir JT vaiko teisių konvencija (angl. UNCRC) 

laikomos bendru visų su vaikais susijusių ES veiksmų pagrindu. 
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