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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Europos Komisija pasiūlymu dėl direktyvos nori paskatinti kovą su seksualine prievarta 
prieš jaunesnius nei 18 metų asmenis, su jų seksualiniu išnaudojimu ir lytinių veiksmų su 
jais pavaizdavimu.

2. Pasiūlyme daroma prielaida, kad nusikaltimų šioje srityje daugės, dėl modernios ryšių 
sistemos vystymosi ši problema paaštrės ir kad ES valstybių narių teisės aktai nėra 
pakankamai griežti ir nuoseklūs.

3. Pasiūlyme pateikiami nusikaltimų ir bausmių apibrėžimo reikalavimai, kurie turėtų būti 
taikomi siekiant 1 straipsnyje nurodytų tikslų.

4. Abejotina, ar remiantis šiuo pasiūlymu pavyks pasiekti šių tikslų, kadangi:

a) Elektroninių žiniasklaidos priemonių turinys, kuriame vaizduojami lytiniai veiksmai su 
jaunesniais nei 18 metų asmenimis, turi būti kuo greičiau pašalintas. Kai kuriose 
valstybėse narėse įvedus interneto blokavimą matyti, kad naudotojai jį gali lengvai 
apeiti. Blokavimas nėra veiksminga kovos su tokiais pavaizdavimais priemonė. Jis yra 
mažai veiksmingas, netikslus ir gali būti lengvai apeinamas. Blokuojant turinys 
nepašalinamas, bet prie jo santykinai neįmanoma prieiti, o tai nenutraukia teisės 
pažeidimo, kai sudaromos sąlygos naudotis tokiu turiniu.

b) ES valstybės narės ir jose veikiančios telekomunikacijų bendrovės turi veikiančius 
tarpvalstybinius tinklus, kuriuos panaudojant paprastai užtikrinamas greitas turinio 
pašalinimas. Naujausi duomenys apie skandinavų blokavimo sąrašus įrodo, kad daug 
atitinkamų serverių yra JAV, Australijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje. Iki šiol 
nebuvo įrodyta, kad tokio turinio paslaugų teikėjai persikelia į šalis, kuriose turinio 
pašalinimas neįmanomas arba ilgai trunka.

c) Sukūrus techninį blokavimą galima plačiu mastu kontroliuoti komunikacijos srautus ir 
skatinamas noras kontroliuoti kitą uždraustą arba tik nepageidautiną turinį. Jei interneto 
blokavimo priemonė taps įprasta, ji bus naudojama ne tik kovojant su lytinių veiksmų 
su jaunesniais nei 18 metų asmenimis vaizdavimu internete. Dėl blokavimo kyla 
nerimas dėl esminio tinklo neutralumo principo pažeidimo.

d) Reikalinga daugialypė strategija, pagal kurią stiprinamas ir gerinamas policijos įstaigų, 
interneto verslo, egzistuojančių skundų dėl interneto tyrimo institucijų ir paslaugų 
teikėjų tinklo INHOPE bendradarbiavimas.

e) Priimant sprendimus blokuoti prieigą pažeidžiamas pasitikėjimas informacijos ir 
komunikacijos laisve internete. Taip pat negalima pritarti šūkiui „Pašalinimas prieš 
blokavimą“, nes tam taip pat reikalinga blokavimo infrastruktūra. Tikėtina, kad 
blokuojant būtų atgrasomi tik atsitiktiniai nusikaltėliai, o tai nepateisintų tokio didelį 
poveikį turinčio kišimosi į informacijos laisvę.

f) Kova prieš lytinių santykių su jaunesniais nei 18 metų asmenimis vaizdavimą neturi 
būti apribota tik tinklo serveriu. Reikia metodo, kurį taikant būtų taip pat užkirstas 
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kelias keitimuisi atitinkamu turiniu per bylų perdavimo protokolo serverį, elektroniniu 
paštu, tiesioginio keitimosi resursais tarp vartotojų tinklais ir mobiliuoju ryšiu.

g) Vaikų ir jaunuolių pažeidžiamumas atsižvelgiant į jų seksualinio brendimo procesą turi 
būti vertinamas diferencijuojant būtent baudžiamojoje teisėje, susijusioje su lytinių 
nusikaltimų sritimi. Be skirtingo požiūrio seksualinio išnaudojimo nusikaltimo sudėties 
sritis daugelyje ES valstybių narių būtų labai išplėsta.

h) Reikalinga visuotinė bendra strategija, nukreipta prieš jaunų žmonių seksualinį 
išnaudojimą. Taigi pageidautina, kad Komisija savo galimybių ribose imtųsi 
iniciatyvos priimti tarptautiniu mastu įpareigojančią konvenciją.

5. Dėl minėtų priežasčių kyla didelių abejonių, ar panaudojant siūlomas priemones gali būti 
pasiekti direktyvoje formuluojami tikslai.

Svarbiausi nuomonės referentės pasiūlymo aspektai yra šie:

 Neįtraukti konkrečių planų dėl interneto blokavimo ir siekio visoje Europoje 
pašalinti turinį, su kuriuo ketinama kovoti pagal direktyvą.

 Atsisakyti sąvokų „vaikas“ ir „vaikų pornografija“ apibrėžties Europos mastu.
 Neįvesti baudžiamosios atsakomybės juridiniams asmenims.
 Neįvesti įpareigojimo informuoti esant įtarimui dėl seksualinio išnaudojimo arba 

seksualinės prievartos.
 Atsisakyti konkrečių bausmių priskyrimo apibrėžtiems nusikaltimams.
 Stiprinti aukų apsaugą ir prevenciją ES lygmeniu ir ES valstybių narių lygmeniu.
 Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir vykdyti jį šiuolaikiškai pašalinant turinį, 

vykdant baudžiamąjį persekiojimą, apsaugant aukas ir vykdant prevenciją.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl kovos su seksualine 
prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu 
išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria 
panaikinamas Pamatinis sprendimas 
2004/68/TVR

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl kovos su seksualine 
prievarta prieš jaunesnius nei 18 metų 
asmenis, jų seksualiniu išnaudojimu ir
lytinių veiksmų su šiais asmenimis 
vaizdavimu, kuria panaikinamas Pamatinis 
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sprendimas 2004/68/TVR

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų 
seksualinis išnaudojimas, įskaitant vaikų 
pornografiją, yra sunkūs pagrindinių teisių 
pažeidimai, pirmiausia – vaiko gerovei 
būtinų, kaip teigiama Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvencijoje ir ES pagrindinių 
teisių chartijoje, teisių į apsaugą ir globą 
pažeidimai.

(1) Seksualinė prievarta prieš jaunesnius 
nei 18 metų asmenis ir jų seksualinis 
išnaudojimas, įskaitant lytinių veiksmų su 
šiais asmenimis vaizdavimą, yra sunkūs 
pagrindinių teisių pažeidimai, pirmiausia –
vaiko gerovei būtinų, kaip teigiama 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje ir 
ES pagrindinių teisių chartijoje, teisių į 
apsaugą ir globą pažeidimai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Šiuo požiūriu reikėtų atkreipti dėmesį 
į 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvencijos, ypač į jos 19 ir 
34 straipsnių, ir šios konvencijos 2000 m. 
gegužės 25 d. fakultatyvinio protokolo dėl 
prekybos vaikais, vaikų prostitucijos ir 
vaikų pornografijos svarbą. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Šiuo požiūriu reikėtų atkreipti dėmesį 
į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
16 strapsnio, kuris reglamentuoja teisę į 
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asmens duomenų apsaugą, svarbą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Šiuo požiūriu reikėtų atkreipti dėmesį 
į Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 7, 8, 11 ir 24 strapsnių, kurie 
reglamentuoja teisę į privatų ir šeimos 
gyvenimą, teisę į asmens duomenų 
apsaugą, teisę į saviraiškos ir 
informacijos laisvę ir vaiko teises, svarbą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) Šiuo požiūriu reikėtų atkreipti dėmesį 
į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 8 ir 10 
straipsnių, kurie reglamentuoja teisę į tai, 
kad būtų gerbiamas asmeninis ir šeimos 
gyvenimas, ir teisę į saviraiškos laisvę, 
svarbą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Vaikų pornografijos, kurią sudaro 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
vaizdai, taip pat kitų itin sunkių formų 
seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų 
seksualinio išnaudojimo atvejų daugėja dėl 
naujų technologijų ir interneto naudojimo.

(2) Lytinių veiksmų su jaunesniais nei 18 
metų asmenimis vaizdavimo, taip pat kitų 
formų seksualinės prievartos prieš
jaunesnius nei 18 metų asmenis ir jų 
seksualinio išnaudojimo atvejų daugėja dėl 
naujų technologijų ir interneto naudojimo.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tarybos pamatiniu sprendimu 
2004/68/TVR dėl kovos su seksualiniu 
vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija 
suderinami valstybių narių teisės aktai, 
kuriais kriminalizuojami sunkiausi 
seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų 
seksualinio išnaudojimo atvejai, išplečiama 
nacionalinė jurisdikcija ir nustatoma 
minimali pagalba aukoms. Tarybos 
pamatiniu sprendimu 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose nustatomos aukų teisės 
baudžiamosiose bylose, įskaitant teisę į 
apsaugą ir kompensaciją. Be to, 
seksualinės prievartos prieš vaikus, jų 
seksualinio išnaudojimo ir vaikų 
pornografijos atvejų baudžiamąjį 
persekiojimą vykdyti bus lengviau, 
priėmus Tarybos pamatinis sprendimas 
2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 
įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose 
procesuose prevencijos ir sprendimo.

(3) Tarybos pamatiniu sprendimu 
2004/68/TVR dėl kovos su seksualiniu 
vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija 
suderinami valstybių narių teisės aktai, 
kuriais kriminalizuojami sunkiausi 
seksualinės prievartos prieš jaunesnius nei 
18 metų asmenis ir jų seksualinio 
išnaudojimo atvejai, išplečiama 
nacionalinė jurisdikcija ir nustatoma 
minimali pagalba aukoms. Tarybos 
pamatiniu sprendimu 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose nustatomos aukų teisės 
baudžiamosiose bylose, įskaitant teisę į 
apsaugą ir kompensaciją. Be to, 
seksualinės prievartos prieš jaunesnius nei 
18 metų asmenis, jų seksualinio 
išnaudojimo ir lytinių veiksmų su šiais 
asmenimis vaizdavimo atvejų baudžiamąjį 
persekiojimą vykdyti bus lengviau, 
priėmus Tarybos pamatinis sprendimas 
2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 
įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose 
procesuose prevencijos ir sprendimo.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kovojant su tokiomis sunkiomis 
nusikalstamomis veikomis kaip seksualinis 
vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija
būtinas išsamus požiūris, aprėpiantis 
kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą, vaikų
aukų apsaugą ir nusikalstamų veikų 

(5) Kovojant su tokiomis sunkiomis 
nusikalstamomis veikomis kaip seksualinė 
prievarta, seksualinis jaunesnių nei 18 
metų asmenų išnaudojimas ir lytinių 
veiksmų su jaunesniais nei 18 metų 
asmenimis pavaizdavimas, būtinas išsamus 
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prevenciją. Įgyvendinant bet kokias 
priemones siekiant kovoti su minėtomis 
nusikalstamomis veikomis pagal JT vaiko 
teisių konvenciją ir ES pagrindinių teisių 
chartiją visų pirma turi būti atsižvelgiama 
į vaiko interesus. Pamatinis sprendimas 
2004/68/TVR turėtų būti pakeistas nauja 
priemone, kuria būtų numatyti tokie 
išsamūs teisiniai pagrindai, leidžiantys 
pasiekti minėtą tikslą.

požiūris, aprėpiantis kaltininkų 
baudžiamąjį persekiojimą, jaunesnių nei 
18 metų aukų apsaugą ir nusikalstamų 
veikų prevenciją. Įgyvendinant bet kokias 
priemones siekiant kovoti su minėtomis 
nusikalstamomis veikomis pagal JT vaiko 
teisių konvenciją ir ES pagrindinių teisių 
chartiją svarbu atsižvelgti į jaunesnių nei 
18 metų aukų interesus. Pamatinis 
sprendimas 2004/68/TVR turėtų būti 
pakeistas nauja priemone, kuria būtų 
numatyti tokie išsamūs teisiniai pagrindai, 
leidžiantys pasiekti minėtą tikslą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Už sunkią seksualinę prievartą prieš 
vaikus ir seksualinį jų išnaudojimą turėtų 
būti taikomos veiksmingos, proporcingos ir
atgrasomosios sankcijos. Pirmiausia – už
įvairių formų seksualinę prievartą ir 
seksualinį išnaudojimą, kuriems palankias 
sąlygas sudaro informacinių ir ryšių 
technologijų naudojimas. Taip pat reikėtų 
išaiškinti vaikų pornografijos apibrėžtį ir 
ją priartinti prie nurodytųjų tarptautinėse 
priemonėse.

(6) Už sunkią seksualinę prievartą prieš 
jaunesnius nei 18 metų asmenis ir 
seksualinį jų išnaudojimą bei tokių 
veiksmų pavaizdavimą, taip pat 
panaudojant informacines ir ryšių 
technologijas, turėtų būti taikomos 
veiksmingos ir proporcingos sankcijos. 
Imdamosi veiksmų prieš įvairių formų 
seksualinę prievartą ir seksualinį 
išnaudojimą valstybės narės turi atsižvelgti 
į informacinių ir ryšių technologijų 
pažangą bei į tai, kokį vaidmenį šios 
technologijos gali atlikti gaminant ir 
platinant tokią medžiagą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Norint veiksmingai kovoti su 
seksualine prievarta prieš jaunesnius nei 
18 metų asmenis, jų seksualiniu 
išnaudojimu ir lytinių veiksmų su šiais 
asmenimis vaizdavimu, reikia laikytis 
visapusiško požiūrio, apimančio 
kaltininkų nubaudimą, visapusišką aukų 
apsaugą ir veiksmingas prevencijos 
priemones valstybėse narėse. Prevencijos 
strategija turėtų būti įgyvendinama taip, 
kad visų pirma turėtų akivaizdų ir 
ilgalaikį poveikį tam, kaip asmenys 
išmoksta naudotis naujomis 
komunikacijos priemonėmis, pvz., 
internetu. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva nereglamentuojama valstybių 
narių politika, susijusi su savanoriškais 
seksualiniais veiksmais, kuriuos gali atlikti
vaikai ir kuriuos galima laikyti įprastu 
besivystančio žmogaus seksualumo 
atradimo procesu, atsižvelgiant į įvairias 
kultūrines ir teisines tradicijas bei naujas 
vaikų ir paauglių santykių užmezgimo ir 
palaikymo formas – be kita ko, naudojantis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.

(7) Direktyva nereglamentuojama valstybių 
narių politika, susijusi su savanoriškais 
seksualiniais veiksmais, kuriuos atlieka 
panašaus amžiaus asmenys, iš kurių bent 
vienas yra jaunesnis nei 18 metų, ir 
kuriuos galima laikyti įprastu besivystančio 
žmogaus seksualumo atradimo procesu, 
atsižvelgiant į įvairias kultūrines ir teisines 
tradicijas bei naujas jaunų suaugusiųjų
santykių užmezgimo ir palaikymo formas –
be kita ko, naudojantis informacinėmis ir 
ryšių technologijomis.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(7a) Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad seksualinio priekabiavimo prie 
jaunesnių nei 18 metų asmenų ir lytinių 
veiksmų su jais pavaizdavimo negalima 
pateisinti prisidengus kultūrinių ir 
teisinių tradicijų skirtumais.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Turėtų būti palengvintas nusikalstamų 
veikų tyrimas ir kaltinimų pareiškimas 
baudžiamosiose bylose, atsižvelgiant į tai, 
kad vaikams aukoms sunku apskųsti 
prievartą prieš juos naudojančius asmenis, 
ir į kaltininkų anonimiškumą kibernetinėje 
erdvėje. Siekiant užtikrinti šioje 
direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, už 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę 
naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis. Tai galėtų būti slaptos 
operacijos, pranešimų perėmimas, slaptas 
stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
banko sąskaitų kontrolė ir kiti finansiniai 
tyrimai.

(8) Turėtų būti palengvintas nusikalstamų 
veikų tyrimas ir kaltinimų pareiškimas 
baudžiamosiose bylose, atsižvelgiant į tai, 
kad vaikams aukoms sunku apskųsti 
prievartą prieš juos naudojančius asmenis, 
ir į kaltininkų anonimiškumą kibernetinėje 
erdvėje. Siekiant užtikrinti šioje 
direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, už 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę 
naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis, įskaitant išankstinio 
perspėjimo sistemą. Prieš pradedant 
tokius tyrimus reikėtų gauti atitinkamos 
valstybės narės kompetentingos teisminės 
institucijos leidimą, šie tyrimai turėtų būti 
atliekami tai institucijai kontroliuojant.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Turėtų būti pakeistos jurisdikcijos 
nuostatos, siekiant užtikrinti, kad prievartą 
prieš vaikus naudojantys asmenys arba 
išnaudotojai iš ES būtų persekiojami, net 
jeigu nusikaltimus įvykdo ne ES, 

(9) Turėtų būti pakeistos jurisdikcijos 
nuostatos, siekiant užtikrinti, kad prievartą 
prieš jaunesnius nei 18 metų asmenis
naudojantys asmenys arba išnaudotojai iš 
ES būtų persekiojami, net jeigu 
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pirmiausia užsiimdami vadinamuoju sekso 
turizmu.

nusikaltimus įvykdo ne ES, pirmiausia 
užsiimdami vadinamuoju sekso turizmu.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Vaikų aukų apsaugos priemonės 
turėtų būti priimamos atsižvelgiant į jų 
interesus ir įvertinus jų poreikius. Vaikams
aukoms turėtų būti suteiktos galimybės 
lengvai naudotis teisine gynyba, įskaitant 
nemokamas teisines konsultacijas, 
atstovavimą ir interesų konfliktų 
sprendimo priemones prievartos šeimoje 
atvejais. Be to, vaikai aukos turėtų būti
apsaugoti nuo sankcijų – pavyzdžiui, 
nacionalinės teisės aktais dėl imigracijos ir 
prostitucijos, jeigu apie savo atvejį praneša 
kompetentingoms institucijoms. Be to, 
dalyvaudami baudžiamosiose bylose
vaikai aukos neturėtų patirti papildomos 
traumos dėl apklausų ar matydami teisės 
kaltininkus.

(10) Jaunesnių nei 18 metų aukų apsaugos 
priemonės turėtų būti priimamos 
atsižvelgiant į jų interesus ir įvertinus jų 
poreikius. Šioms aukoms turėtų būti 
suteiktos galimybės lengvai naudotis 
teisine gynyba, įskaitant nemokamas 
teisines konsultacijas, atstovavimą ir 
interesų konfliktų sprendimo priemones 
prievartos šeimoje atvejais. Be to,
jaunesnės nei 18 metų aukos turėtų būti
apsaugotos nuo sankcijų – pavyzdžiui, 
nacionalinės teisės aktais dėl imigracijos ir 
prostitucijos, jeigu apie savo atvejį praneša 
kompetentingoms institucijoms. Taip pat, 
dalyvaudamos baudžiamosiose bylose, 
jaunesnės nei 18 metų aukos neturėtų 
patirti papildomos traumos dėl apklausų ar 
matydami teisės kaltininkus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant užkirsti kelią recidyvui ir 
sumažinti jo atvejų skaičių, turėtų būti 
įvertinamas kaltininkų keliamas pavojus ir 
galimybė, kad nusikalstamos veikos prieš 
vaikus bus pakartotos. Kaltininkai turėtų 
turėti galimybę dalyvauti veiksmingose 
intervencijos programose arba 
savarankiškai naudotis atitinkamomis 
priemonėmis.

(11) Siekiant užkirsti kelią recidyvui ir 
sumažinti jo atvejų skaičių, turėtų būti 
įvertinamas kaltininkų keliamas pavojus ir 
galimybė, kad nusikalstamos veikos prieš 
jaunesnius nei 18 metų asmenis bus 
pakartotos. Visais atvejais skiriant 
kaltininkams bausmę šiuo tikslu turėtų 
būti priimtas atitinkamas nurodymas; 
Jame turėtų būti atsižvelgiama į 
kaltininko teises, kaip nustatyta Europos 
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žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos 5 straipsnio 1 dalyje 
ir 7 straipsnio 1 dalyje. Taip pat 
kaltininkai turėtų turėti galimybę 
savarankiškai dalyvauti paramos arba 
gydymo programose.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Jei atsižvelgiant į teisės kaltininkų 
keliamą pavojų ir galimą grėsmę, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
tinkama, nuteistiems kaltininkams turėtų 
būti laikinai arba visam laikui 
uždraudžiama užsiimti veikla, susijusia su 
reguliariais kontaktais su vaikais. Turėtų 
būti sudarytos palankesnės sąlygos tokius 
draudimus įgyvendinti visoje ES.

(12) Jei atsižvelgiant į kaltininkų keliamą 
pavojų ir galimą grėsmę, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
tinkama, nuteistiems kaltininkams turėtų 
būti laikinai arba visam laikui 
uždraudžiama užsiimti veikla, susijusia su 
reguliariais kontaktais su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis. Turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos laikantis galiojančių 
nuostatų dėl duomenų apsaugos tokius 
draudimus įgyvendinti visoje ES. To 
sąlyga yra teisminio proceso vykdymas 
taikant valstybėse narėse galiojančius 
teisės aktus.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant 
užkirsti kelią tokiai pornografijai, būtina 
mažinti prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų 
galimybes įkelti tokį turinį į viešai 
prieinamą internetą. Todėl būtina imtis 
veiksmų, kad būtų pašalintas turinio 
šaltinis ir sulaikyti prievartos prieš vaikus 

(13) Lytinių veiksmų su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis vaizdai yra tam tikros
rūšies turinys, kurio gamyba, platinimas, 
dauginimas arba įsigijimas nėra 
apsaugoti kaip pagrindinės teisės. 
Naudojant terminą „lytinių veiksmų 
pavaizdavimas“ siekiama praplėsti 
prievartos sąvoką, kad ji apimtų visus 
lytinius veiksmus su jaunesniais nei 18 
metų asmenimis, net ir tais atvejais, kai jie 
verčiami tuos veiksmus atlikti patys su 
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vaizdų kūrėjai, platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą 
arba interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

savimi. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
kuo greičiau būtų pašalintas turinio šaltinis 
ir sulaikyti tokio turinio kūrėjai, platintojai 
ir tokius vaizdus parsisiunčiantys asmenys 
ir būtų vykdomas jų teisminis procesas. 
ES pirmiausia glaudžiau 
bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis ir 
remdamasi dvišaliais arba daugiašaliais 
susitarimais turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaizduojami lytiniai veiksmai su 
jaunesniais nei 18 metų asmenimis.
Turėtų būti stiprinamas 
bendradarbiavimas su Tarptautine 
interneto specialiųjų telefono linijų 
tarnybų asociacija (INHOPE). Turi būti 
kuriamas ir stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, siekiant, kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 
kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus, 
jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų 
pornografija, valstybės narės negali 
deramai pasiekti vienos ir kadangi to tikslo, 
dėl siūlomo veiksmo apimties ir poveikio, 
būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 3 
ir 5 straipsniuose nurodyto subsidiarumo 
principo Sąjunga gali priimti priemones. 
Pagal pastarajame straipsnyje įtvirtintą 
proporcingumo principą šioje direktyvoje 
nenumatoma nieko, kas nėra būtina šiam 
tikslui pasiekti.

(14) Kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 
kovoti su seksualine prievarta prieš
jaunesnius nei 18 metų asmenis, su jų 
seksualiniu išnaudojimu ir lytinių veiksmų 
su jaunesniais nei 18 metų asmenimis 
vaizdavimu, valstybės narės negali deramai 
pasiekti vienos ir kadangi šio tikslo, dėl
siūlomos apimties ir poveikio, būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga,
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties
5 straipsnyje nurodyto subsidiarumo 
principo, gali priimti priemones. Pagal
tame straipsnyje įtvirtintą proporcingumo 
principą šioje direktyvoje nenumatoma 
nieko, kas nėra būtina šiam tikslui pasiekti.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Šia direktyva užtikrinamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
visų pirma pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, t. y.: žmogaus 
orumo principo, kankinimo ir nežmoniško 
ar žeminančio elgesio arba baudimo 
uždraudimo, vaiko teisių, teisės į laisvę ir 
saugumą, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, asmens duomenų apsaugos 
principo, teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taip 
pat teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei 
bausmės proporcingumo principų. Visų
pirma, šia direktyva siekiama užtikrinti, 
kad būtų besąlygiškai laikomasi visų šių 
teisių, ir ji atitinkamai turi būti 
įgyvendinama.

(15) Šia direktyva užtikrinamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
visų pirma pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, t. y.: žmogaus 
orumo principo, kankinimo ir nežmoniško 
ar žeminančio elgesio arba baudimo 
uždraudimo, vaiko teisių, teisės į laisvę ir 
saugumą, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, asmens duomenų apsaugos 
principo, teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taip 
pat teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei 
bausmės proporcingumo principų. Visų 
pirma, šia direktyva užtikrinama, kad būtų 
besąlygiškai laikomasi visų šių teisių, ir ji 
atitinkamai turi būti įgyvendinama.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Jaunesnių nei 18 metų asmenų 
seksualinio išnaudojimo, seksualinės 
prievartos ir seksualinio smurto prieš juos 
internete prevencija yra etinis ir švietimo 
prioritetas, nes pagarbos jaunesnių nei 18 
metų asmenų teisėms rėmimas yra bet 
kokių prevencinių veiksmų pagrindas.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva siekiama nustatyti pagrindines 
nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžčių 
nuostatas vaikų seksualinio išnaudojimo
srityje. Ja taip pat siekiama įvesti bendras 
nuostatas, kad būtų sustiprinta nusikaltimų 
prevencija ir aukų apsauga.

Direktyva siekiama nustatyti pagrindines 
nusikalstamų veikų apibrėžčių nuostatas
jaunesnių nei 18 metų asmenų 
seksualinės prievartos ir seksualinio 
išnaudojimo bei lytinių veiksmų šiais 
asmenimis vaizdavimo srityse. Ja taip pat 
siekiama įdiegti bendras nuostatas, kad 
būtų sustiprinta nusikaltimų prevencija ir 
aukų apsauga.

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti vienodai kalbama apie seksualinę prievartą, seksualinį išnaudojimą ir 
lytinių veiksmų su jaunesniais nei 18 metų asmenimis vaizdavimą. Reikėtų atsisakyti 
minimalių bausmių ribų nustatymo, nes pagal nustatytą tvarką kyla abejonių dėl ES valstybių 
narių bausmių sistemų.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vaikas – bet kuris jaunesnis nei 18 
metų asmuo;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pasiūlymas dėl direktyvos labai susijęs su ES valstybių narių baudžiamosios teisės atskirų 
sričių sistema. Visų pirma pateikiant pasiūlymą neturėtų būti atsisakyta daugelyje ES 
valstybių narių taikomos trijų pakopų apibrėžties: vaikas (iki 14 metų), jaunuolis (nuo 14 iki 
18 metų) ir paauglys (nuo 18 iki 21 metų). Todėl reikėtų atsisakyti sąvokos „vaikas“ 
apibrėžties Europos mastu.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vaikų pornografija – (b) lytinių veiksmų su jaunesniais nei 18 
metų asmenimis vaizdavimas –

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) bet kokia vaizdinė medžiaga, kurioje 
vaizduojami tikri arba apsimestiniai vaiko
atviri seksualiniai veiksmai arba

(i) bet kokia vaizdinė medžiaga, kurioje 
vaizduojami tikri arba apsimestiniai
jaunesnio nei 18 metų asmens atviri 
seksualiniai veiksmai; arba
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) vaiko lyties organų vaizdavimas 
pirmiausia seksualinėms reikmėms; or

(ii) jaunesnio nei 18 metų asmens lyties 
organų vaizdavimas pirmiausia 
seksualinėms reikmėms;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) bet kokia vaizdinė medžiaga, kurioje 
vaizduojami tikri arba apsimestiniai vaiko 
išvaizdos asmens atviri seksualiniai 
veiksmai, arba vaiko išvaizdos asmens 
lyties organų vaizdavimas pirmiausia 
seksualinėms reikmėms; or

Išbraukta.

Pagrindimas

Baudžiamumą siejant su tokiais nusikalstamos veikos požymiais, kaip, pvz., vaiko išvaizda ir 
tikroviški vaizdai, išplečiama baudžiamumo sritis. Nusikalstamos veikos požymiai atrodo 
pernelyg neapibrėžti, nes kiekvienas kitaip įsivaizduoja vaiko išvaizdą ir tikrovišką arba 
tikrovę atitinkantį vaizdavimą. Turi būti baudžiama už veiksmus prieš asmenis ir jų teisę 
patiems tvarkyti seksualinį gyvenimą, bet ne už įsivaizdavimą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iv) tikroviški lytinius veiksmus 
atliekančio vaiko vaizdai arba tikroviški 
vaiko lyties organų vaizdai pirmiausia 
seksualinėms reikmėms, nepaisant to, ar 
toks vaikas iš tikrųjų egzistuoja;

Išbraukta.
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Pagrindimas

Baudžiamumą siejant su tokiais nusikalstamos veikos požymiais, kaip, pvz., vaiko išvaizda ir 
tikroviški vaizdai, išplečiama baudžiamumo sritis. Nusikalstamos veikos požymiai atrodo 
pernelyg neapibrėžti, nes kiekvienas kitaip įsivaizduoja vaiko išvaizdą ir tikrovišką arba 
tikrovę atitinkantį vaizdavimą. Turi būti baudžiama už veiksmus prieš asmenis ir jų teisę 
patiems tvarkyti seksualinį gyvenimą, bet ne už įsivaizdavimą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) vaiko tikrų arba apsimestinių atvirų 
seksualinių veiksmų; or

(i) jaunesnio nei 18 metų asmens tikrų 
arba apsimestinių atvirų seksualinių 
veiksmų; or

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) vaiko lyties organų, pirmiausia 
seksualinėms reikmėms tiesioginis 
demonstravimas;

(ii) jaunesnio nei 18 metų asmens lyties 
organų, pirmiausia seksualinėms reikmėms 
tiesioginis demonstravimas;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) juridinis asmuo – subjektas, turintis 
teisinį subjektiškumą pagal taikytiną teisę, 
išskyrus valstybes ar valdžios funkcijas 
vykdančias viešąsias įstaigas bei viešąsias 
tarptautines organizacijas.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Baudžiamosios atsakomybės įvedimas juridiniams asmenims neatitinka daugumos ES 
valstybių narių baudžiamosios teisės sistemų, todėl jį reikia atmesti. Taigi, materialinėje 
baudžiamojoje teisėje nereikalinga juridinio asmens apibrėžtis.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad už šio straipsnio 
2–5 dalyse nurodytus tyčinius veiksmus 
būtų baudžiama.

1. Kadangi baudžiamosios teisės sistemos 
yra neatskiriamas kiekvienos valstybės 
narės teisėtvarkos aspektas, kiekviena 
valstybė narė imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad paskesni tyčiniai 
veiksmai pagal įstatymus būtų laikomi 
nusikalstama veika ir pagal jų taikytinų 
bausmių sistemą už šiuos veiksmus būtų 
numatytos bausmės, kurios atitiktų 
nusikaltimo sunkumą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už sąlygų vaikui, pagal nacionalinę teisę 
nesulaukusiam lytinės pilnametystės, 
stebėti seksualinę prievartą arba 
seksualinius veiksmus sudarymą 
seksualinėms reikmėms, net jeigu jis neturi 
dalyvauti atliekant šiuos veiksmus,
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip dveji 
metai.

2. Už sąlygų asmeniui, pagal nacionalinę 
teisę nesulaukusiam lytinės pilnametystės, 
stebėti seksualinę prievartą arba 
seksualinius veiksmus sudarymą 
seksualinėms reikmėms, net jeigu jis neturi 
dalyvauti atliekant šiuos veiksmus, reiškia 
elgesį pagal 1 dalies nuostatas.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Už seksualinius veiksmus su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
lytinės pilnametystės, baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip penkeri metai.

3. Seksualiniai veiksmai su asmeniu, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
lytinės pilnametystės, reiškia veiksmą 
pagal 1 dalies nuostatas.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Už seksualinius veiksmus su vaiku, kai: 4. Seksualiniai veiksmai su jaunesniu nei 
18 metų asmeniu, kai:

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) piktnaudžiaujama pripažintu 
pasitikėjimu, valdžia arba įtaka vaikui, 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip 
aštuoneri metai; arba 

(i) piktnaudžiaujama pripažintu 
pasitikėjimu, valdžia arba įtaka jam; arba

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) naudojamasi itin pažeidžiama vaiko 
padėtimi, pirmiausia dėl jo protinės arba 
fizinės negalios ar priklausomumo, 

(ii) naudojamasi itin pažeidžiama jo
padėtimi, pirmiausia dėl jo protinės arba 
fizinės negalios ar priklausomumo; arba
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baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip 
aštuoneri metai; arba

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) naudojama prievarta, jėga arba
grasinimai, baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dešimt metų.

(iii) naudojama prievarta, jėga arba
grasinama;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

reiškia veiksmą pagal 1 dalies nuostatas.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Už vaiko vertimą atlikti seksualinius 
veiksmus su kitu asmeniu baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip dešimt 
metų.

5. Jaunesnio nei 18 metų asmens vertimas
atlikti seksualinius veiksmus su kitu 
asmeniu reiškia veiksmą pagal 1 dalies 
nuostatas.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už šio straipsnio 2–11 
dalyse nurodytus tyčinius veiksmus būtų 
baudžiama.

1. Kadangi baudžiamosios teisės sistemos 
yra neatskiriamas kiekvienos valstybės 
narės teisėtvarkos aspektas, kiekviena 
valstybė narė imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad paskesni tyčiniai 
veiksmai pagal įstatymus būtų laikomi 
nusikalstama veika ir pagal jų taikytinų 
bausmių sistemą už šiuos veiksmus būtų 
numatytos bausmės, kurios atitiktų 
nusikaltimo sunkumą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už sąlygų vaikui dalyvauti 
pornografiniame renginyje sudarymą 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip dveji 
metai.

2. Sąlygų jaunesniam nei 18 metų 
asmeniui dalyvauti pornografiniame 
renginyje sudarymas reiškia veiksmą 
pagal 1 dalies nuostatas.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Už pelnymąsi iš vaiko dalyvavimo 
pornografiniame renginyje arba kitokį 
tokio vaiko išnaudojimą baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip dveji metai.

3. Pelnymasis iš jaunesnio nei 18 metų 
asmens dalyvavimo pornografiniame 
renginyje reiškia veiksmą pagal 1 dalies 
nuostatas.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Už sąmoningą dalyvavimą
pornografiniuose renginiuose, kuriuose 
dalyvauja vaikai, baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai.

4. Sąmoningas dalyvavimas
pornografiniuose renginiuose, kuriuose 
dalyvauja jaunesni nei 18 metų asmenys, 
reiškia veiksmą pagal 1 dalies nuostatas.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Už vaiko verbavimą dalyvauti 
pornografiniame renginyje baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip penkeri 
metai.

5. Jaunesnio nei 18 metų asmens 
verbavimas dalyvauti pornografiniame 
renginyje reiškia veiksmą pagal 1 dalies 
nuostatas.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Už sąlygų vaikui užsiimti vaikų 
prostitucija sudarymą baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip penkeri metai.

6. Asmuo, kuris jaunesnį nei 18 asmenį 
paskatina atlikti seksualinius veiksmus 
arba kuris tuo naudojasi kaip užmokestį 
už tai duodamas arba žadėdamas pinigų 
ar kitokį atlygį arba kompensaciją, 
nesvarbu, ar šis užmokestis, pažadas ar 
kompensacija duodami jaunesniam nei 18 
metų asmeniui ar trečiajam asmeniui, 
laikomas kaltu už tyčinius veiksmus kaip 
nurodyta 1 dalyje.

Pakeitimas 48
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Už pelnymąsi iš vaiko užsiėmimo vaikų 
prostitucija arba kitokį vaikų prostitucija 
užsiimančio vaiko išnaudojimą 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip 
penkeri metai.

Išbraukta.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Už seksualinius veiksmus su vaiku, kai 
naudojamasi vaikų prostitucija, 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip 
penkeri metai.

8. Asmuo, kuris atlieka seksualinius 
veiksmus su jaunesniu nei 18 asmeniu ir 
kaip užmokestį už tai duoda arba žada 
pinigų ar kitokį atlygį arba kompensaciją, 
nesvarbu, ar šis užmokestis, pažadas ar 
kompensacija duodami jaunesniam nei 18 
metų asmeniui ar trečiajam asmeniui, 
laikomas kaltu už tyčinius veiksmus kaip 
nurodyta 1 dalyje.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Už vaiko vertimą dalyvauti 
pornografiniuose renginiuose baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip aštuoneri 
metai.

9. Jaunesnio nei 18 metų asmens vertimas
dalyvauti pornografiniuose renginiuose
reiškia veiksmą pagal 1 dalies nuostatas.

Pakeitimas 51
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Už vaiko verbavimą užsiimti vaikų 
prostitucija baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip aštuoneri metai.

10. Asmuo, kuris jaunesnį nei 18 asmenį 
verbuoja arba verčia atlikti seksualinius 
veiksmus kaip užmokestį už tai duodamas 
arba žadėdamas pinigų ar kitokį atlygį 
arba kompensaciją, nesvarbu, ar šis 
užmokestis, pažadas ar kompensacija
duodami jaunesniam nei 18 metų 
asmeniui ar trečiajam asmeniui, laikomas 
kaltu už tyčinius veiksmus kaip nurodyta 
1 dalyje.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Už vaiko vertimą užsiimti vaikų 
prostitucija baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip aštuoneri metai.

Išbraukta.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su vaikų pornografija susijusios 
nusikalstamos veikos

Su lytinių veiksmų su jaunesniais nei 18 
metų asmenimis vaizdavimu susijusios 
nusikalstamos veikos
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už šio straipsnio 2–11 
dalyse nurodytus tyčinius veiksmus būtų 
baudžiama.

1. Kadangi baudžiamosios teisės sistemos 
yra neatskiriamas kiekvienos valstybės 
narės teisėtvarkos aspektas, kiekviena 
valstybė narė imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad paskesni tyčiniai 
veiksmai pagal įstatymus būtų laikomi 
nusikalstama veika ir pagal jų taikytinų 
bausmių sistemą už šiuos veiksmus būtų 
numatytos bausmės, kurios atitiktų 
nusikaltimo sunkumą.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už vaikų pornografijos įsigijimą arba 
turėjimą baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip vieneri metai.

2. Medžiagos, kurioje vaizduojami lytiniai 
veiksmai su jaunesniais nei 18 metų 
asmenimis, įsigijimas arba turėjimas 
reiškia veiksmą pagal 1 dalies nuostatas.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Už sąmoningą vaikų pornografijos 
gavimą naudojantis informacinėmis ir 
ryšių technologijomis baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip vieneri metai.

3. Sąmoningas medžiagos, kurioje 
vaizduojami lytiniai veiksmai su 
jaunesniais nei 18 metų asmenimis, 
gavimas naudojantis informacinėmis ir 
ryšių technologijomis reiškia veiksmą 
pagal 1 dalies nuostatas.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Už vaikų pornografijos platinimą, 
sklaidą ir perdavimą baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai.

4. Medžiagos, kurioje vaizduojami lytiniai 
veiksmai su jaunesniais nei 18 metų 
asmenimis, platinimas, sklaida ir 
perdavimas reiškia veiksmą pagal 1 dalies 
nuostatas.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Už vaikų pornografijos siūlymą, 
tiekimą ar galimybės ją gauti sudarymą 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip dveji 
metai.

5. Medžiagos, kurioje vaizduojami lytiniai 
veiksmai su jaunesniais nei 18 metų 
asmenimis, siūlymas, tiekimas ar 
galimybės ją gauti sudarymas reiškia 
veiksmą pagal 1 dalies nuostatas.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Už vaikų pornografijos gamybą 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip 
penkeri metai.

6. Medžiagos, kurioje vaizduojami lytiniai 
veiksmai su jaunesniais nei 18 metų 
asmenimis, gamyba reiškia veiksmą pagal 
1 dalies nuostatas.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
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užtikrinti, kad už šiuos tyčinius veiksmus
būtų baudžiama:

užtikrinti, kad už šį tyčinį veiksmą būtų 
baudžiama ir kad pagal jų taikytinų 
bausmių sistemą būtų numatytos bausmės 
už šį veiksmą, kurios atitiktų nusikaltimo 
sunkumą:

Už informacinėmis ir ryčių
technologijomis besinaudojančio 
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
lytinės pilnametystės, 3 straipsnio 3 dalyje 
ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytų 
nusikalstamų veikų padarymo tikslu, jeigu 
po pasiūlymo imtasi realių veiksmų, kad 
toks susitikimas įvyktų, baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai.

Informacinėmis ir ryšių technologijomis 
besinaudojančio suaugusiojo siūlymas
susitikti su asmeniu, pagal nacionalinę 
teisę nesulaukusiu lytinės pilnametystės, 3 
straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 6 dalyje 
nurodytų nusikalstamų veikų padarymo 
tikslu, jeigu po pasiūlymo imtasi realių 
veiksmų, kad toks susitikimas įvyktų.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už kurstymą padaryti ir 
bendrininkavimą padarant 3–6 
straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas, taip pat už pasikėsinimą jas 
padaryti būtų baudžiama.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kurstymas padaryti ir 
bendrininkavimas padarant 3–6 
straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas, taip pat pasikėsinimas jas padaryti
įstatymuose būtų numatyti kaip 
nusikaltimai ir pagal valstybių narių 
bausmių sistemą už juos skiriamos 
bausmės, atitinkančios jų sunkumą.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už kėsinimąsi padaryti bet 
kurią iš 3 straipsnio 3–5 dalyse nurodytų 
nusikalstamų veikų ir 2 dalyje nurodytą su 
seksualinės prievartos stebėjimu susijusią 
nusikalstamą veiką, taip pat 4 straipsnio 2–

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kėsinimąsis padaryti bet 
kurią iš 3 straipsnio 3–5 dalyse nurodytų 
nusikalstamų veikų ir 2 dalyje nurodytą su 
seksualinės prievartos stebėjimu susijusią 
nusikalstamą veiką, taip pat 4 straipsnio 2–
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3 ir 5–11 dalyse bei 5 straipsnio 2 ir 4–6 
dalyse nurodytas nusikalstamas veikas 
būtų baudžiama.

3 ir 5–11 dalyse bei 5 straipsnio 2 ir 4–6 
dalyse nurodytos nusikalstamos veikos
įstatymuose būtų numatytos kaip 
nusikaltimai ir pagal valstybių narių 
bausmių sistemą už juos skiriamos 
bausmės, atitinkančios jų sunkumą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už šiuos tyčinius veiksmus 
būtų baudžiama:

3. Valstybės narės imasi būtinų šių tyčinių 
veiksmų prevencijos ir uždraudimo
priemonių ir užtikrina, kad įstatymuose 
būtų numatyti kaip nusikaltimai ir pagal 
valstybių narių bausmių sistemą už juos 
skiriamos bausmės, atitinkančios jų 
sunkumą:

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 
susijusiomis su seksualinių veiksmų 
stebėjimu, ir 3 dalies nuostatomis; taip pat
4 straipsnio 2 ir 4 dalies bei 5 straipsnio 
nuostatomis nereglamentuojami 
savanoriški vaikų tarpusavio seksualiniai 
veiksmai arba vaikų ir panašaus amžiaus 
bei psichinės ir fizinės raidos arba brandos 
lygio asmenų seksualiniai veiksmai, jeigu 
jų metu nėra prievartos.

3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 
susijusiomis su seksualinių veiksmų 
stebėjimu, ir 3 dalies nuostatomis; taip pat 
4 straipsnio 2 ir 4 dalies bei 5 straipsnio 
nuostatomis nereglamentuojami 
savanoriški asmenų, iš kurių bent vienas 
jaunesnis nei 18 metų, tarpusavio 
seksualiniai veiksmai arba panašaus 
amžiaus bei psichinės ir fizinės raidos arba 
brandos lygio asmenų seksualiniai 
veiksmai, jeigu jų metu nėra prievartos.

Pakeitimas 65
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu toliau nurodytos aplinkybės dar 
nėra 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų sudėties elementai, 
šioje direktyvoje jos laikomos atsakomybę 
sunkinančiomis aplinkybėmis:

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
teisėkūros ar kitų priemonių, kad 
užtikrintų, jog toliau nurodytas 
aplinkybes, jei jos dar nėra 3–7 
straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų 
sudėties elementai, būtų galima laikyti 
atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis:

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vaikas pagal nacionalinę teisę dar
nesulaukęs lytinės pilnametystės;

(a) auka pagal nacionalinę teisę dar
nesulaukusi lytinės pilnametystės;

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nusikalstama veika padaryta prieš itin 
pažeidžiamą vaiką pirmiausia dėl jo
protinės ar fizinės negalios ar 
priklausomumo;

(b) nusikalstama veika padaryta prieš itin 
pažeidžiamą auką pirmiausia dėl jos
protinės ar fizinės negalios ar 
priklausomumo;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nusikalstama veika padaryta šeimos 
nario, kartu su vaiku gyvenančio asmens 
arba savo įtaka pasinaudojusio asmens;

(c) nusikalstama veika padaryta šeimos 
nario, kartu su auka gyvenančio asmens 
arba savo įtaka pasinaudojusio asmens;
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) dėl nusikalstamos veikos iškilo pavojus
vaiko gyvybei;

(g) dėl nusikalstamos veikos iškilo pavojus
aukos gyvybei;

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) nusikalstama veika padaryta 
panaudojant sunkų smurtą, arba vaikui
padaryta ypač didelė žala.

(h) nusikalstama veika padaryta 
panaudojant sunkų smurtą, arba aukai
padaryta ypač didelė žala.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu esama bent vienos iš šio straipsnio 
1 dalyje nurodytos atsakomybę 
sunkinančios aplinkybės, valstybės narės 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 
3–6 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas būtų skiriamos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomosios bausmės, 
kurios yra griežtesnės negu už pagrindinę 
nusikalstamą veiką 3–6 straipsniuose 
numatytos bausmės.

2. Jeigu esama bent vienos iš šio straipsnio 
1 dalyje nurodytos atsakomybę 
sunkinančios aplinkybės, valstybės narės 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 
3–6 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas būtų skiriamos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomosios bausmės, 
kurios yra griežtesnės negu už pagrindinę 
nusikalstamą veiką 3–6 straipsniuose 
numatytos bausmės ir kurios teisiškai 
įtvirtintos valstybėse narėse pagal jų 
bausmių taikymo ir skyrimo sistemas bei 
atitinka nusikaltimo sunkumą.
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išvengti pavojaus, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad fiziniam asmeniui, kuris 
buvo nuteistas už bet kurią iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų, galėtų būti laikinai arba visam laikui 
užkirstas kelias vykdyti veiklą, susijusią su 
reguliariais kontaktais su vaikais.

1. Siekdamos išvengti pavojaus, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad fiziniam asmeniui, kuris 
buvo nuteistas už bet kurią iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų, galėtų būti laikinai arba visam laikui 
užkirstas kelias vykdyti veiklą, susijusią su 
reguliariais kontaktais su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių 
narių keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro organizavimo ir turinio 7 straipsnio 
2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad siekiant veiksmingai įgyvendinti 
priemonę, pagal kurią laikinai arba visam 
laikui užkertamas kelias asmeniui užsiimti 
veikla, susijusia su reguliariais kontaktais 
su vaikais, pirmiausia jeigu prašančioji 
valstybė narė nustato, kad galimybė 
užsiimti tam tikra veikla priklauso nuo 
sąlygų, kurios leidžia užtikrinti, kad 
kandidatai nenuteisti už bet kurią iš šios 
direktyvos 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų, informacija apie teisių 
atėmimą priėmus apkaltinamąjį nuosprendį 
už bet kurią iš šios direktyvos 3–7 
straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų 
perduodama, kai to reikalaujama pagal 
minėto pamatinio sprendimo 6 straipsnį, iš 

3. Nukrypdamos nuo Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių 
narių keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro organizavimo ir turinio 7 straipsnio 
2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad siekiant veiksmingai įgyvendinti 
priemonę, pagal kurią laikinai arba visam 
laikui užkertamas kelias asmeniui užsiimti 
veikla, susijusia su reguliariais kontaktais 
su jaunesniais nei 18 metų asmenimis, 
pirmiausia jeigu prašančioji valstybė narė 
nustato, kad galimybė užsiimti tam tikra 
veikla priklauso nuo sąlygų, kurios leidžia 
užtikrinti, kad kandidatai nenuteisti už bet 
kurią iš šios direktyvos 3–7 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų, informacija 
apie teisių atėmimą priėmus apkaltinamąjį 
nuosprendį už bet kurią iš šios direktyvos 
3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų perduodama, kai to reikalaujama 
pagal minėto pamatinio sprendimo 6 
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valstybės narės, kurios pilietis yra minėtas 
asmuo, centrinės institucijos, ir kad su 
tokiu minėto pamatinio sprendimo 7 
straipsnio 2 ir 4 dalyse numatytu teisių 
atėmimu susiję asmens duomenys gali bet 
kokiu atveju būti panaudoti tokiu tikslu.

straipsnį, iš valstybės narės, kurios pilietis 
yra minėtas asmuo, centrinės institucijos, ir 
kad su tokiu minėto pamatinio sprendimo 7 
straipsnio 2 ir 4 dalyse numatytu teisių 
atėmimu susiję asmens duomenys gali bet 
kokiu atveju būti panaudoti tokiu tikslu.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad juridiniai asmenys galėtų 
būti traukiami atsakomybėn už 3–7 
straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas, kurias jų naudai padarė asmuo, 
veikęs individualiai arba kaip tokio 
juridinio asmens struktūros narys ir 
užimantis to juridinio asmens struktūroje 
vadovaujančias pareigas, jeigu jis turėjo 
teisę:

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad juridiniai asmenys galėtų 
būti traukiami atsakomybėn už 3–7 
straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas, kurias jų naudai padarė fizinis
asmuo, veikęs individualiai arba kaip tokio 
juridinio asmens struktūros narys ir 
užimantis to juridinio asmens struktūroje 
vadovaujančias pareigas, jeigu jis turėjo 
teisę:

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Sankcijos juridiniams asmenims
1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, 
patrauktam atsakomybėn pagal 11 
straipsnio 1 dalį, būtų taikomos 
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios sankcijos, kurios apima 
baudžiamąsias arba ne baudžiamojo 
pobūdžio baudas ir gali apimti kitas 
sankcijas, pavyzdžiui:
(a) teisės į valstybės teikiamas lengvatas 
arba pagalbą atėmimą;
(b) laikiną ar nuolatinį teisės verstis 
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komercine veikla atėmimą;
(c) teisminės priežiūros skyrimą;
(d) teismo paskirtą likvidavimą;
(e) laikiną ar galutinį įmonių, kurios buvo 
naudojamos nusikalstamai veikai įvykdyti, 
uždarymą.
2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad juridinis asmuo, patrauktas 
atsakomybėn pagal 11 straipsnio 2 dalį, 
būtų baudžiamas taikant veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomąsias bausmes 
arba priemones.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato galimybę 
nevykdyti 4 straipsnyje ir 5 straipsnio 4–6 
dalyse nurodytų nusikalstamų veikų aukų 
vaikų baudžiamojo persekiojimo arba 
neskirti jiems bausmių už dalyvavimą 
neteisėtoje veikloje, kurį tiesiogiai lemia 
tai, kad jie yra minėtų nusikalstamų veikų 
aukos.

Valstybės narės numato galimybę 
nevykdyti 4 straipsnyje ir 5 straipsnio 4–6 
dalyse nurodytų nusikalstamų veikų aukų 
asmenų baudžiamojo persekiojimo arba 
neskirti jiems bausmių už dalyvavimą 
neteisėtoje veikloje, kurį tiesiogiai lemia 
tai, kad jie yra minėtų nusikalstamų veikų 
aukos.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 3–7 straipsniuose nurodytas 
nusikalstamas veikas tiriantys ir 
baudžiamąjį persekiojimą už juos 
vykdantys asmenys, padaliniai ir tarnybos 
galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis ir galėtų vykdyti slaptas 
operacijas bent jau tais atvejais, kuriais 
naudojamos informacinės ir ryšių 
technologijos.

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 3–7 straipsniuose nurodytas 
nusikalstamas veikas tiriantys ir 
baudžiamąjį persekiojimą už juos 
vykdantys asmenys, padaliniai ir tarnybos 
galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis ir galėtų vykdyti slaptas 
operacijas bent jau tais atvejais, kuriais 
naudojamos informacinės ir ryšių 
technologijos. Prieš pradedant šiuos 
tyrimus reikėtų gauti atitinkamos 
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valstybės narės kompetentingos teisminės 
institucijos leidimą, ir tyrimai turi būti 
atliekami tai institucijai kontroliuojant.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
sudaryti galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–7 
straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų 
aukas, visų pirma nagrinėjant vaikų 
pornografijos medžiagą, pavyzdžiui, 
nuotraukas ar garso ir vaizdo įrašus, 
perduotus ar pateiktus naudojant 
informacines ir ryšių technologijas.

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
sudaryti galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–7 
straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų 
aukas, visų pirma nagrinėjant medžiagą, 
pavyzdžiui, nuotraukas ar garso ir vaizdo 
įrašus, perduotus ar pateiktus naudojant 
informacines ir ryšių technologijas.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad pagal nacionalinę teisę tam 
tikriems specialistams, kurie kviečiami
dirbti su vaikais, taikomos 
konfidencialumo taisyklės netrukdytų 
tiems specialistams teikti pranešimų už 
vaikų apsaugą atsakingoms tarnyboms, 
jeigu pagrįstai mano, kad vaikas yra 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų auka.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad pagal nacionalinę teisę tam 
tikriems specialistams, kurių pagrindinė 
užduotis – dirbti su jaunesniais nei 18 
metų asmenimis, taikomos 
konfidencialumo taisyklės netrukdytų 
tiems specialistams teikti pranešimų už 
vaikų apsaugą atsakingoms tarnyboms, 
jeigu jie pagrįstai mano, kad jaunesnis nei 
18 metų asmuo yra 3–7 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų auka.

Pakeitimas 80



PE442.976v03-00 36/47 AD\839976LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
paskatinti kiekvieną asmenį, kuris žino 
arba pagrįstai įtaria, kad padarytos 3–7 
straipsniuose nurodytos nusikalstamos 
veikos, pranešti apie tai kompetentingoms 
tarnyboms.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
paskatinti kiekvieną asmenį, kuris žino 
arba įtaria, kad padarytos 3–7 straipsniuose 
nurodytos nusikalstamos veikos prieš 
jaunesnius nei 18 metų asmenis, gera 
valia pranešti apie tai kompetentingoms 
tarnyboms.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad įsteigtų informacijos 
tarnybas, kaip antai specialias pagalbos 
telefonu linijas ir interneto svetaines, 
kurios teiktų patarimus ir pagalbą 
jaunesniems nei 18 metų asmenims.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad mokyklose būtų 
vykdoma prevencinė veikla tam, kad 
jaunesni nei 18 metų asmenys geriau 
suprastų kiekvieno asmens teisių, 
pagarbos sau ir kitiems sąvokas, kad 
galėtų atpažinti trikdančias, privatumą 
pažeidžiančias ir su prievarta susijusias 
situacijas. 
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukoms pagalba, parama ir apsauga 
teikiama atsižvelgiant į vaiko interesus.

1. 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų jaunesniems nei 18 metų asmenims
pagalba, parama ir apsauga teikiama 
atsižvelgiant į jų interesus.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad, jeigu 
asmens, prieš kurį padarytos 3–
7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos 
veikos, amžius neaiškus ir yra pagrindas 
manyti, kad jis yra vaikas, asmuo laikomas
vaiku, kad nedelsiant gautų pagalbą, 
paramą ir apsaugą pagal 18 ir 
19 straipsnius, iki jo amžius bus 
patikrintas.

2. Valstybės narės užtikrina, kad, jeigu 
asmens, prieš kurį padarytos 3–
7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos 
veikos, amžius neaiškus ir yra pagrindas 
manyti, kad jis yra jaunesnis nei 18 metų, 
asmuo laikomas jaunesniu nei 18 metų, 
kad nedelsiant gautų pagalbą, paramą ir 
apsaugą pagal 18 ir 19 straipsnius, iki jo 
amžius bus patikrintas.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad konkrečių veiksmų siekiant 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu suteikti 
pagalbą ir paramą aukoms, kad jos fiziškai, 
psichologiškai ir socialiai atsigautų, būtų 
imtasi individualiai įvertinus ypatingas
vaiko aukos aplinkybes ir deramai 
atsižvelgus į vaiko nuomonę, poreikius ir 
rūpesčius

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad konkrečių veiksmų siekiant 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu suteikti 
pagalbą ir paramą aukoms, kad jos fiziškai, 
psichologiškai ir socialiai atsigautų, būtų 
imtasi individualiai įvertinus ypatingas 
aukos aplinkybes ir deramai atsižvelgus į
aukos nuomonę, poreikius ir rūpesčius.
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukos laikomos ypač 
pažeidžiamomis aukomis pagal Pamatinio 
sprendimo 2001/220/TVR 2 straipsnio 
2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 1 
dalį.

3. Jaunesni nei 18 metų asmenys, kurie 
yra 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų aukos, laikomi ypač 
pažeidžiamomis aukomis pagal Pamatinio 
sprendimo 2001/220/TVR 2 straipsnio 
2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 
1 dalį.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės imasi priemonių, 
kurios būtinos siekiant pradėti 
informavimo ir kitas kampanijas, skirtas 
išvengti lytinių veiksmų su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis vaizdavimo rizikos, 
pagrindinį dėmesį skiriant nusikaltimų 
nustatymo ir kelio jiems užkirtimo 
būdams.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių padėti mokytojams, 
auklėtojams, jaunimo vadovams ir visiems 
su jaunesniais nei 18 metų asmenimis 
dirbantiems specialistams ir juos skatinti, 
kad vykdydami savo programas ir veiklą 
bei teikdami žinias apie žiniasklaidą ir 
internetą mokytų jaunesnius nei 18 metų 
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asmenis, kaip reikia elgtis, kad 
apsisaugotų nuo pavojaus. Būtina 
jaunesnius nei 18 metų asmenis išmokyti 
naršymo internete saugumo taisyklių.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad šviečiamoji veikla būtų 
įtraukta į visų lygmenų švietimo sistemos 
tikslus ir pagrindines vertybes. Ypatingai 
svarbu išmokyti pagarbaus ir teisingo 
požiūrio, kad jaunesni nei 18 metų 
asmenys išsiugdytų pagarbą sau ir 
kitiems, taip pat pagarbą institucijoms ir 
jų aplinkai. Tik žinodamas, kad gali būti 
išklausytas, jaunesnis nei 18 metų asmuo 
galės suvokti, kad jis galėjo būti prievartos 
auka, ir atpažinti trikdančią arba 
privatumą pažeidžiančią situaciją, į kurią 
jis galėjo būti patekęs.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vaikų aukų apsauga baudžiamuosiuose 
tyrimuose ir baudžiamosiose bylose

Aukų apsauga baudžiamuosiuose 
tyrimuose ir baudžiamosiose bylose

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
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užtikrinti, kad teisminės institucijos 
paskirtų specialų atstovą, kuris atstovautų
vaikui aukai baudžiamajame tyrime ir 
baudžiamojoje byloje, jeigu pagal 
nacionalinę teisę tėvų teises turintiems 
asmenims neleidžiama atstovauti vaikui
dėl jų ir vaiko aukos interesų konflikto arba 
jeigu vaikas yra nelydimas arba atskirtas 
nuo šeimos.

užtikrinti, kad teisminės institucijos 
paskirtų specialų atstovą, kuris atstovautų 
aukai baudžiamajame tyrime ir 
baudžiamojoje byloje, jeigu pagal 
nacionalinę teisę tėvų teises turintiems 
asmenims neleidžiama atstovauti
jaunesniam nei 18 metų asmeniui dėl jų ir
šio asmens aukos interesų konflikto arba 
jeigu jaunesnis nei 18 metų asmuo yra 
nelydimas arba atskirtas nuo šeimos. Prieš 
priimant sprendimą išklausoma aukos 
nuomonė.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad vaikai
aukos galėtų gauti nemokamas teisines 
konsultacijas ir galėtų naudotis nemokamo 
teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, kai reikalaujama atlyginti žalą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad jaunesnės 
nei 18 metų aukos galėtų gauti nemokamas 
teisines konsultacijas ir galėtų naudotis 
nemokamo teisinio atstovavimo 
paslaugomis, be kita ko, kai reikalaujama 
atlyginti žalą.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) po to, kai faktai pranešami 
kompetentingoms institucijoms, nebūtų 
nepagrįstai nukeliamos vaikų aukų 
apklausos;

(a) iš esmės po to, kai faktai pranešami 
kompetentingoms institucijoms, nebūtų 
nepagrįstai nukeliamos jaunesnių nei 18 
metų aukų apklausos;
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Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) prireikus vaikų aukų apklausos vyktų 
šiam tikslui sukurtose arba pritaikytose 
patalpose;

(b) paprastai jaunesnių nei 18 metų aukų 
apklausos vyktų šiam tikslui sukurtose arba 
pritaikytose patalpose;

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) vaikų aukų apklausas vykdytų šiam 
tikslui parengti specialistai;

(c) jaunesnių nei 18 metų aukų apklausas 
paprastai vykdytų šiam tikslui parengti 
specialistai;

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) jei įmanoma ir tinkama, visas vaikų
aukų apklausas vykdytų tie patys asmenys;

(d) paprastai visas jaunesnių nei 18 metų
aukų apklausas vykdytų tie patys asmenys;

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) vaiką auką galėtų lydėti jos teisinis 
atstovas arba, tam tikrais atvejais, jo
pasirinktas suaugusysis, nebent dėl to 
asmens priimtas pagrįstas priešingas 
sprendimas.

(f) jaunesnę nei 18 metų auką galėtų lydėti 
jos teisinis atstovas arba, tam tikrais 
atvejais, jos pasirinktas suaugusysis, 
nebent dėl to asmens priimtas pagrįstas 
priešingas sprendimas.



PE442.976v03-00 42/47 AD\839976LT.doc

LT

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad bet kurios iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų baudžiamuosiuose tyrimuose visos
vaikų aukų arba, tam tikrais atvejais, 
liudijančių vaikų apklausos galėtų būti 
įrašomos vaizdo priemonėmis ir kad taip 
įrašytos apklausos galėtų būti naudojamos 
kaip įrodymai nagrinėjant baudžiamąsias 
bylas teisme pagal jos nacionalinės teisės 
normas.

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad bet kurios iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų baudžiamuosiuose tyrimuose visos
jaunesnių nei 18 metų aukų arba, tam 
tikrais atvejais, liudijančių jaunesnių nei 
18 metų asmenų apklausos galėtų būti 
įrašomos vaizdo priemonėmis ir kad taip 
įrašytos apklausos galėtų būti naudojamos 
kaip įrodymai nagrinėjant baudžiamąsias 
bylas teisme pagal jos nacionalinės teisės 
normas.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vaikas auka galėtų būti išklausytas
teismo salėje joje nebūdamas, visų pirma 
naudojant atitinkamas ryšių technologijas.

(b) jaunesnė nei 18 metų auka galėtų būti
išklausyta teismo salėje tiesiogiai joje
nebūdama, visų pirma naudojant 
atitinkamas ryšių technologijas.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad būtų galimybė naudotis 
veiksmingomis intervencijos programomis 
arba priemonėmis, siedamos užkirsti kelią 
pakartotinėms seksualinio pobūdžio 
nusikalstamoms veikoms prieš vaikus ir 
sumažinti pakartojimo pavojų. Nagrinėjant 
baudžiamąją bylą turi būti sudaryta 

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad būtų galimybė naudotis 
veiksmingomis intervencijos programomis 
arba priemonėmis, siekdamos užkirsti kelią 
pakartotinėms seksualinio pobūdžio 
nusikalstamoms veikoms prieš jaunesnius 
nei 18 metų asmenis ir sumažinti 
pakartojimo pavojų. Nagrinėjant 
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galimybė bet kuriuo metu naudotis šiomis 
programomis ar priemonėmis – kalėjime ir 
už jo ribų – pagal nacionalinę teisę 
nustatytomis sąlygomis.

baudžiamąją bylą turi būti sudaryta 
galimybė bet kuriuo metu naudotis šiomis 
programomis ar priemonėmis – kalėjime ir 
už jo ribų – pagal nacionalinę teisę 
nustatytomis sąlygomis.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios intervencijos programos arba 
priemonės pritaikomos, siekiant atsižvelgti 
į konkrečius seksualines nusikalstamas 
veikas padariusių vaikų, įskaitant 
nesulaukusių baudžiamosios atsakomybės 
amžiaus, ugdymo poreikius.

Tokios intervencijos programos arba 
priemonės pritaikomos, siekiant atsižvelgti 
į konkrečius seksualines nusikalstamas 
veikas padariusių asmenų, įskaitant 
nesulaukusių baudžiamosios atsakomybės 
amžiaus, ugdymo poreikius.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis.
Prevencijos priemonės

1. Valstybės narės imasi priemonių, kad 
tretieji asmenys, dirbantys su jaunesniais 
nei 18 metų asmenimis švietimo, sveikatos 
priežiūros, socialinės apsaugos, 
teisingumo sektoriuose ir policijoje, taip 
pat sporto, kultūros ir laisvalaikio srityse, 
labiau saugotų jaunesnių nei 18 metų 
asmenų teises. Tokios priemonės visų 
pirma apima mokymą nuo ankstyvos 
vaikystės, kaip naudotis žiniasklaidos 
priemonėmis, kad jaunesni nei 18 metų 
asmenys galėtų saugiai naudotis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis, 
ir informavimą apie su tuo susijusią 
riziką. Tėvai, mokytojai ir kiti ugdytojai 
taip pat įtraukiami į šią ugdomąją veiklą.
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2. Valstybės narės skatina žiniasklaidą 
vykdant savo įgaliojimus švietimo ir 
informavimo srityje dalyvauti šiame 
ugdymo procese.
3. Valstybės narės skatina privatųjį 
sektorių, ypač informacinių technologijų, 
ryšių, turizmo, bankų ir finansų srityse, 
taip pat pilietinę visuomenę dalyvauti 
rengiant ir įgyvendinant jaunesnių nei 18 
metų asmenų seksualinio išnaudojimo ir 
prievartos prevencijos bei kovos su šiais 
reiškiniais politiką – taikyti 
savireguliacijos taisykles ir keistis 
informacija su kompetentingomis 
institucijomis.
4. Valstybės narės teikia reikiamą 
finansavimą – jos įsteigia specialius 
fondus, kad įgyvendintų projektus ir 
programas, skirtus jaunesnių nei 18 metų 
asmenų seksualinio išnaudojimo ir 
prievartos prevencijai bei jaunesnių nei 
18 metų asmenų apsaugai nuo jų.
5. Vykdydama struktūrinį dialogą 
Komisija remia valstybių narių pastangas 
ir užtikrina, kad jos nuolat keistųsi 
informacija apie priemones, kurių ėmėsi. 
Taip ji padeda skleisti pažangiosios 
patirties modelius.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad užtikrintų, jog vykstant 
pradiniam ir viduriniam mokymui 
mokiniams ir jų mokytojams būtų suteikta 
informacija apie pavojus, susijusius su 
jaunesnių nei 18 metų asmenų 
seksualiniu išnaudojimu ir prievarta, ir 
apie esamas apsaugos priemones. Ši 
informacija yra bendros informacijos apie 
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lytiškumą dalis, o ypatingas dėmesys 
skiriamas pavojams, kurie kyla 
naudojantis naujomis informacinėmis ir 
ryšių technologijomis.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis 21 straipsnis

Prieigos prie interneto svetainių, kuriose 
yra vaikų pornografijos, blokavimas

Su informacijos ir ryšių tinklais susijusios 
priemonės

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
pasiekti, kad būtų blokuojama jų 
teritorijoje esančių interneto naudotojų 
prieiga prie interneto tinklalapių, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama. Blokuojant prieigą 
turi būti atsižvelgiama į atitinkamas 
apsaugos priemones, visų pirma siekiant 
užtikrinti, kad būtų blokuojama tai, kas 
būtina, kad naudotojai būtų informuojami 
apie blokavimo priežastį ir kad turinio 
teikėjai, kiek įmanoma, būtų 
informuojami apie galimybę užginčyti 
blokavimą.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad lytinių veiksmų su jaunesniais nei 18 
metų asmenimis pavaizdavimai teikiant 
elektronines informacijos ir ryšių 
paslaugas nedelsiant būtų ištrinti. Toks 
turinys turėtų būti trinamas laikantis 
nacionalinių procedūrų ir taikant 
atitinkamas apsaugos priemones, kad būtų 
užtikrinama, kad trinama tik tai, kas 
neišvengiamai būtina. Be to, Europos 
Sąjunga vykdo derybas su trečiosiomis 
šalimis siekdama užtikrinti, kad toks 
turinys būtų greitai ištrintas iš jų 
teritorijoje esančių serverių. Be to,
valstybės narės ir Sąjungos institucijos bei 
Europolas stiprina bendradarbiavimą su 
tokiomis tarptautinėmis telefono linijomis 
kaip INHOPE, kad toks turinys būtų 
greitai ištrintas.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 

2. Kitos prevencinės priemonės, kad toks 
turinys nebūtų prieinamas, pvz., interneto 
blokavimo sistemos, priklauso valstybių 
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kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

narių kompetencijai. Jų imamasi tik tuo 
atveju, jei visomis ištrynimo priemonėmis 
buvo pasinaudota ir tik tada pagrįstai 
paaiškėjo, kad ištrinti neįmanoma. Be to, 
šios priemonės yra neišvengiamai būtinos, 
jas gali peržiūrėti teisėjas ir visi su šia 
priemone susiję asmenys informuojami 
apie sprendimo priežastis. Susiję asmenys 
turi teisę kreiptis į teismą.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Ataskaitų teikimas

Komisija Europos Parlamentui teikia 
metines ataskaitas dėl valstybėse narėse ir 
Europos ir tarptautiniu mastu taikytų 
jaunesnių nei 18 metų asmenų 
seksualinės prievartos ir seksualinio 
išnaudojimo mažinimo priemonių, tokių 
veiksmų pavaizdavimo medžiagos 
pašalinimo bei dėl kaltininkų nustatymo ir 
tokios medžiagos gamintojų bei vartotojų 
baudžiamojo persekiojimo ir bausmių. 
Šioje ataskaitoje taip pat pateikiami 
duomenys apie įvairiais politiniais 
lygmenimis taikytas priemones 
prevencijos, aukų apsaugos, pagalbos ir 
paramos aukoms srityse. 

Pagrindimas

Ypatingai svarbu užtikrinti, kad valstybės narės atskirai arba kartu geriau veiktų šioje srityje. 
Įsipareigojimas teikti ataskaitas valstybėms narėms padėtų rengti kas penkerius metus 
teikiamas ataskaitas Jungtinėms Tautoms ir užtikrintų geresnį vykdomos veiklos skaidrumą ir 
koordinavimą.
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