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ĪSS PAMATOJUMS

1. Eiropas Komisija ar šo priekšlikumu direktīvai vēlas padarīt intensīvāku seksuālās 
vardarbības pret tām personām, to personu seksuālās izmantošanas un to personu 
pornogrāfijas apkarošanu, kuras jaunākas par 18 gadiem.

2. Priekšlikuma pamatā ir pieņēmums, ka noziedzīgu nodarījumu skaits šajā jomā pieaugs, 
ka moderno saziņas līdzekļu attīstība šo problēmu saasina un ka ES dalībvalstu tiesību 
normas nav ne pietiekami stingras, ne saskaņotas.

3. Priekšlikumā iekļauti noteikumi, kuros definēti noziedzīgi nodarījumi un paredzēti sodi, 
kuriem jākalpo 1. punktā atspoguļoto mērķu īstenošanai.

4. Turpmāk minēto iemeslu dēļ ir apšaubāmi, vai ar priekšlikumu šie mērķi tiks sasniegti.

a) Elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos iekļautos satura materiālus, kuros atspoguļotas 
seksuālas darbības ar personām, kas jaunākas par astoņpadsmit gadiem, pēc iespējas 
drīz no tiem jāizņem. Dažās valstīs ieviestie interneta bloķējumi apstiprina, ka lietotāji 
tos ļoti viegli var apiet. Bloķējumi nav efektīvs līdzeklis šāda veida attēlu apkarošanai. 
Tie ir mazefektīvi, neprecīzi un tos var apiet bez īpašām pūlēm. Bloķējumi kalpo nevis 
satura materiālu izņemšanai , bet tikai tam, ka tie relatīvi nav pieejami, ar ko netiek 
izbeigtas neatļautas darbības, kas izpaužas „satura materiālu pieejamības 
nodrošināšanā”.

b) ES dalībvalstu un telekomunikācijas uzņēmumu, kuri darbojas šajās valstīs, rīcībā ir 
funkcionējoši starpvalstu tīkli, kas parasti garantē satura materiālu ātru dzēšanu. 
Jaunākās publikācijas par Skandināvijas bloķējumu sarakstiem apliecina, ka liels skaits 
atbilstošu serveru atrodas ASV, Austrālijā, Nīderlandē un Vācijā. Līdz šim nav 
izdevies pierādīt, ka šāda satura piedāvātāji pārcēlušies uz valstīm, kurās satura 
materiālu dzēšana nav iespējama vai arī tai vajadzīgs ievērojams laika periods.

c) Tehnisku bloķējumu izveidošana ļauj plaši un stingri kontrolēt saziņas plūsmas un rada 
vēlmi attiecībā uz citu aizliegtu vai arī tikai nevēlamu informāciju. Ja interneta 
bloķējumu mehānisms reiz ir ierīkots, tas tiks izmantots ne tikai cīņai pret seksuālu 
darbību atspoguļošanu internetā ar personām, kas jaunākas par astoņpadsmit gadiem. 
Bloķējumi ir par pamatu bažām, ka notiks principiāla atkāpšanās no tīkla neitralitātes 
principa.

d) Ir vajadzīga daudzdimensionāla stratēģija, kas stiprina un uzlabo sadarbību starp 
policijas iestādēm, uzņēmumiem interneta nozarē, pašreizējām iestādēm, kurās iesniedz 
sūdzības par interneta satura materiāliem, un piekļuves pakalpojumu sniedzēju tīklu 
INHOPE.

e) Piekļuves bloķējumu risinājumi grauj uzticēšanos informācijas un saziņas brīvībai 
internetā. Tādēļ nevar piekrist devīzei „dzēšana pirms bloķēšanas”, jo arī tādā gadījumā 
nepieciešams izveidot bloķējuma infrastruktūru. Ir sagaidāms, ka ar bloķējumu 
starpniecību var iebiedēt vienīgi personas, kuras veic noziedzīgas darbības tikai tāpēc, 
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ka radusies izdevība, ar ko nevar attaisnot tik plašu iejaukšanos informācijas brīvības 
jautājumos.

f) Apkarojot seksuālu darbību atspoguļošanu ar personām, kas jaunākas par astoņpadsmit 
gadiem, nedrīkst aprobežoties tikai ar tīmekļa serveriem. Nepieciešama pieeja, kas 
kavē satura materiālu pārsūtīšanu gan ar datņu pārsūtīšanas protokola serveru, 
elektroniskā pasta, vienādranga tīklu, gan mobilo sakaru starpniecību.

g) Nepieciešamība aizsargāt bērnus un jauniešus, ņemot vērā viņu dzimumbrieduma 
procesu, jāvērtē diferencēti tieši krimināltiesību normās, kurās reglamentēti 
dzimumnoziegumi. Ja šāda diferencēšana netiek veikta, vairākās ES dalībvalstīs tiktu 
ievērojami paplašināts seksuālās izmantošanas nodarījuma sastāvs.

h) Nepieciešama globāla kopēja stratēģija jaunu cilvēku seksuālas izmantošanas 
apkarošanai. Šajā sakarībā ir vēlams, lai Komisija savu iespēju robežās uzņemtos 
iniciatīvu starptautiski saistoša nolīguma noslēgšanai.

5. Iespriekš minēto iemeslu dēļ pastāv ievērojamas šaubas par to, vai ar ierosinātajiem 
pasākumiem var sasniegt direktīvas priekšlikumā noteiktos mērķus.

Atzinuma sagatavotāja ierosina šādus galvenos argumentus:

 Neiekļaut nekādus konkrētus priekšnoteikumus interneta bloķējumu ierīkošanai un 
censties visā Eiropā panākt tādu satura materiālu dzēšanu, kas apkarojami saskaņā 
ar šo direktīvu.

 Atteikties no visā Eiropā vienotu jēzienu „bērns” un „bērnu pornogrāfija” 
definēšanas.

 Neieviest juridisku personu krimināltiesisko atbildību.
 Neieviest pienākumu celt apsūdzību aizdomu gadījumā par seksuālu izmantošanu.
 Atteikties no konkrētu soda mēru paredzēšanas definētajos noziedzīga nodarījuma 

sastāvos.
 Pastiprināt cietušo aizsardzību, kā arī preventīvus pasākumus gan ES līmenī, gan ES 

dalībvalstu līmenī.
Pastiprināt starptautisko sadarbību un organizēt to atbilstoši mūsdienu prasībām gan 
attiecībā uz satura materiālu dzēšanu, gan noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un cietušo 
aizsardzību, kā arī preventīviem pasākumiem.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai par seksuālās 
vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās 
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas
apkarošanu, ar ko atceļ Pamatlēmumu 
2004/68/TI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par seksuālās 
vardarbības pret personām, kas jaunākas 
par 18 gadiem, šo personu seksuālās 
izmantošanas un seksuālu darbību 
atspoguļošanas attiecībā uz tām
apkarošanu, ar ko atceļ Pamatlēmumu 
2004/68/TI

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Seksuālā vardarbība pret bērniem un 
bērnu seksuālā izmantošana, tostarp bērnu 
pornogrāfija, ir nopietns pamattiesību 
pārkāpums, jo īpaši attiecībā uz bērna 
tiesībām saņemt aizsardzību un gādību, 
kāda nepieciešama viņa labklājībai, kā tas 
noteikts ANO Konvencijā par bērna 
tiesībām un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā.

(1) Seksuālā vardarbība pret personām, 
kas jaunākas par 18 gadiem, un to
seksuālā izmantošana, tostarp seksuālu 
darbību atspoguļošana attiecībā uz tām, ir 
nopietns pamattiesību pārkāpums, jo īpaši 
attiecībā uz bērna tiesībām saņemt 
aizsardzību un gādību, kāda nepieciešama 
viņa labklājībai, kā tas noteikts ANO 
Konvencijā par bērna tiesībām un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Šajā sakarībā būtu jāņem vērā 
nozīme, kāda ir Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 1989. gada 20. novembra 
Konvencijai par bērnu tiesībām, īpaši tās 
19. un 34. pantam, kā arī šai konvencijai 
pievienotajam 2000. gada 25. maija 
Fakultatīvajam protokolam par bērnu 
tirdzniecību, bērnu prostitūciju un bērnu 
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pornogrāfiju. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Šajā sakarībā būtu jāatgādina, cik 
nozīmīgs ir Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 16. pants par tiesībām 
uz personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Šajā sakarībā būtu jāatgādina, cik 
nozīmīgs ir Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 7., 8., 11. un 
24. pants par tiesībām uz privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesībām 
uz personas datu aizsardzību, tiesībām uz
vārda un informācijas brīvību, kā arī 
bērna tiesībām.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) Šajā sakarībā būtu jāatgādina, cik 
nozīmīgs ir Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. 
un 10. pants par tiesībām uz privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību un 
tiesībām uz vārda brīvību.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(2) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 
attēlus, un pret bērniem vērstas seksuālās 
vardarbības un bērnu seksuālās 
izmantošanas citi īpaši nopietni veidi 
paplašinās un izplatās, izmantojot jaunas 
tehnoloģijas un internetu.

(2) Seksuālu darbību atspoguļošana ar 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem, 
un pret šīm personām vērstas seksuālās 
vardarbības un to seksuālās izmantošanas 
citi veidi paplašinās un izplatās, izmantojot 
jaunas tehnoloģijas un internetu.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar Padomes Pamatlēmumu 2004/68/IT 
par bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu 
pornogrāfijas apkarošanu tiek tuvināti 
dalībvalstu tiesību akti, lai par 
kriminālsodāmiem atzītu vissmagākos pret 
bērniem vērstas vardarbības un bērnu 
seksuālās izmantošanas veidus, paplašinātu 
valstu jurisdikciju un sniegtu minimālo 
atbalstu cietušajiem. Padomes 
Pamatlēmumā 2001/220/TI par cietušo 
statusu kriminālprocesā ir noteiktas cietušo 
tiesības kriminālprocesā, tostarp tiesības uz 
aizsardzību un kompensāciju. Turklāt, 
pieņemot Padomes Pamatlēmumu 
2009/948/TI par jurisdikcijas īstenošanas 
konfliktu novēršanu un atrisināšanu 
kriminālprocesā, tiks atvieglota saukšanas 
pie atbildības koordinēšana saistībā ar 
seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu
seksuālās izmantošanas un bērnu 
pornogrāfijas lietām.

(3) Ar Padomes Pamatlēmumu 2004/68/IT 
par bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu 
pornogrāfijas apkarošanu tiek tuvināti 
dalībvalstu tiesību akti, lai par 
kriminālsodāmiem atzītu vissmagākos pret 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem,
vērstas vardarbības un šo personu
seksuālās izmantošanas veidus, paplašinātu 
valstu jurisdikciju un sniegtu minimālo 
atbalstu cietušajiem. Padomes 
Pamatlēmumā 2001/220/TI par cietušo 
statusu kriminālprocesā ir noteiktas cietušo 
tiesības kriminālprocesā, tostarp tiesības uz 
aizsardzību un kompensāciju. Turklāt, 
pieņemot Padomes Pamatlēmumu 
2009/948/TI par jurisdikcijas īstenošanas 
konfliktu novēršanu un atrisināšanu 
kriminālprocesā, tiks atvieglota saukšanas 
pie atbildības koordinēšana saistībā ar 
lietām par seksuālu vardarbību pret 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem, to
seksuālu izmantošanu un seksuālu darbību 
atspoguļošanu attiecībā uz šīm personām.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Attiecībā uz smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, piemēram, bērnu seksuālo 
izmantošanu un bērnu pornogrāfiju, 
vajadzīga vispārīga pieeja, kurā ietilpst 
likumpārkāpēju saukšana pie atbildības, 
cietušo bērnu aizsardzība un nodarījumu 
novēršana. Veicot jebkādus pasākumus, lai 
cīnītos pret šiem nodarījumiem, pirmkārt
jāņem vērā bērna intereses, kā tas noteikts 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 
ANO Konvencijā par bērna tiesībām.
Pamatlēmums 2004/68/TI ir jāaizvieto ar 
jaunu instrumentu, kas nodrošina šādu 
visaptverošu tiesisko regulējumu šā mērķa 
sasniegšanai.

(5) Attiecībā uz smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, piemēram, personu, kas 
jaunākas par 18 gadiem, seksuālo 
izmantošanu un seksuālu darbību 
atspoguļošanu ar šādām personām,
vajadzīga vispārīga pieeja, kurā ietilpst 
likumpārkāpēju saukšana pie atbildības, 
cietušo, kas jaunāki par 18 gadiem,
aizsardzība un nodarījumu novēršana 
Veicot jebkādus pasākumus, lai cīnītos pret 
šiem nodarījumiem, ir svarīgi ņemt vērā 
cietušo, kas jaunāki par 18 gadiem,
intereses, kā tas noteikts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā un ANO 
Konvencijā par bērna tiesībām. 
Pamatlēmums 2004/68/TI ir jāaizvieto ar 
jaunu instrumentu, kas nodrošina šādu 
visaptverošu tiesisko regulējumu šā mērķa 
sasniegšanai.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Attiecībā uz seksuālās vardarbības pret 
bērniem un bērnu seksuālās izmantošanas 
smagiem veidiem ir jāpiemēro efektīvas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas. Tas jo 
īpaši attiecas uz dažāda veida seksuālo 
vardarbību un seksuālo izmantošanu, ko 
atvieglo komunikāciju tehnoloģiju 
lietošana. Turklāt bērnu pornogrāfijas 
definīcija ir jāprecizē un jāsaskaņo ar 
starptautiskajos instrumentos ietverto 
definīciju.

(6) Attiecībā uz seksuālās vardarbības pret 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem,
un to seksuālās izmantošanas, kā arī 
seksuālu darbību ar šādām personām 
atspoguļošanas, izmantojot informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas, smagiem 
veidiem ir jāpiemēro efektīvas, samērīgas 
sankcijas. Dalībvalstu pieejai dažāda veida 
seksuālajai vardarbībai un seksuālajai 
izmantošanai jāatbilst informāciju un 
komunikāciju tehnoloģiju attīstībai, kā arī 
nozīmei, kāda, iespējams, šiem darbības 
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laukiem var būt šādu materiālu 
izgatavošanā un izplatīšanā.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai iedarbīgi risinātu problēmas, 
kuras saistītas ar seksuālu vardarbību 
pret personām, kas jaunākas par 
18 gadiem, un ar šo personu seksuālu 
izmantošanu, kā arī ar seksuālu darbību 
atspoguļošanu attiecībā uz šīm personām, 
vajadzīga vispusīga pieeja, ar kuru 
dalībvalstīs paredzētu ne tikai vainīgo 
sodīšanu, bet arī cietušo plašu aizsardzību 
un efektīvu darbu nodarījumu 
novēršanai. Ideja par nodarījumu 
novēršanu jāīsteno iedarbīgi un ilgstoši,
galvenokārt apmācot apieties ar 
jaunajiem saziņas līdzekļiem, piemēram, 
internetu. 

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šo direktīvu netiek reglamentēta 
dalībvalstu politika attiecībā uz seksuālām 
darbībām ar savstarpēju piekrišanu, kurās 
var būt iesaistīti bērni un kuras var uzskatīt 
par normālu seksualitātes atklāšanu cilvēka 
attīstības gaitā, ņemot vērā dažādās 
tradīcijas kultūras un tiesību jomā, kā arī 
jaunus veidus, kā bērni un jaunieši savā 
starpā veido un uztur attiecības, tostarp, 
izmantojot informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas.

(7) Ar šo direktīvu netiek reglamentēta 
dalībvalstu politika attiecībā uz seksuālām 
darbībām ar savstarpēju piekrišanu, kurās 
var būt iesaistītas līdzīga vecuma 
personas, no kurām vismaz viena ir 
jaunāka par 18 gadiem, ja šīs darbības var 
uzskatīt par normālu seksualitātes 
atklāšanu cilvēka attīstības gaitā, ņemot 
vērā dažādās tradīcijas kultūras un tiesību 
jomā, kā arī jaunus veidus, kā gados jauni 
cilvēki savā starpā veido un uztur 
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attiecības, tostarp, izmantojot informācijas 
un komunikāciju tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Vienlaicīgi jānorāda, ka ar 
atšķirībām kultūras un tiesību tradīcijās 
nevar attaisnot seksuālu uzmākšanos 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem, 
un seksuālu darbību atspoguļošanu ar 
šādām personām.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ir jāatvieglo nodarījumu izmeklēšana 
un apsūdzību izvirzīšana kriminālprocesā, 
ņemot vērā cietušo bērnu grūtības ziņot par 
vardarbību un likumpārkāpēju anonimitāti 
kibertelpā. Lai nodrošinātu šajā direktīvā 
minēto nodarījumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie atbildības par tiem, 
atbildīgās personas ir jānodrošina ar 
efektīviem izmeklēšanas instrumentiem. 
Šie instrumenti var ietvert slepenas 
operācijas, sakaru pārtveršanu, slepenu 
novērošanu, tostarp, elektronisku 
novērošanu, bankas kontu uzraudzību vai 
citas finanšu izmeklēšanas.

(8) Ir jāatvieglo nodarījumu izmeklēšana 
un apsūdzību izvirzīšana kriminālprocesā, 
ņemot vērā cietušo bērnu grūtības ziņot par 
vardarbību un likumpārkāpēju anonimitāti 
kibertelpā. Lai nodrošinātu šajā direktīvā 
minēto nodarījumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie atbildības par tiem, 
atbildīgās personas ir jānodrošina ar 
efektīviem izmeklēšanas instrumentiem, 
tostarp to rīcībā jābūt agrā brīdinājuma 
sistēmām. Izmeklēšanas uzsākšanai būtu 
nepieciešama attiecīgās dalībvalsts 
kompetento tiesu iestāžu iepriekšēja 
atļauja, un tā jāveic šādas iestādes 
pārraudzībā.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Noteikumos par jurisdikciju ir jāizdara 
grozījumi, lai nodrošinātu tādu bērnu
seksuālu mocītāju vai izmantotāju 
kriminālvajāšanu, kuri nāk no Eiropas 
Savienības – arī tad, ja viņi ir pastrādājuši
noziegumus ārpus ES, konkrēti, izmantojot 
tā dēvēto seksa tūrismu.

(9) Noteikumos par jurisdikciju ir jāveic 
grozījumi, lai nodrošinātu to, ka personas 
no Eiropas Savienības, kuras pastrādājušas 
vardarbību pret personām, kas jaunākas 
par 18 gadiem, vai tās seksuāli 
izmantojušas, tiek krimināli vajātas, pat ja 
tās veikušas noziegumus ārpus ES, jo īpaši 
izmantojot tā dēvēto seksa tūrismu.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(10) Cietušo bērnu aizsardzības pasākumi 
ir jāpieņem, ņemot vērā bērnu intereses un 
viņu vajadzību izvērtējumu. Cietušajiem 
bērniem ir jānodrošina atvieglota piekļuve 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tostarp, 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un 
juridiskai pārstāvniecībai, kā arī 
pasākumiem interešu konfliktu 
atrisināšanai, ja vardarbība notiek ģimenē. 
Turklāt cietušie bērni, kas par savu 
gadījumu ziņo kompetentajām iestādēm, ir 
jāatbrīvo no sankcijām, ko paredz, 
piemēram, saskaņā ar valstu tiesību aktiem 
imigrācijas un prostitūcijas jomā. 
Piedalīšanās kriminālprocesā cietušajiem 
bērniem nedrīkst radīt papildu traumu, ko 
var izraisīt uzklausīšana vai vizuāls 
kontakts ar nodarījuma izdarītājiem.

(10) Cietušo, kas jaunāki par 18 gadiem, 
aizsardzības pasākumi ir jāpieņem, 
ievērojot šo personu intereses un viņu 
vajadzību izvērtējumu. Šiem cietušajiem ir 
jānodrošina atvieglota piekļuve tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, tostarp, bezmaksas 
juridiskām konsultācijām un juridiskai 
pārstāvniecībai, kā arī pasākumiem 
interešu konfliktu atrisināšanai, ja 
vardarbība notiek ģimenē. Turklāt cietušie, 
kas jaunāki par 18 gadiem un kas par savu 
gadījumu ziņo kompetentajām iestādēm, ir 
jāatbrīvo no sankcijām, ko paredz, 
piemēram, saskaņā ar valstu tiesību aktiem 
imigrācijas un prostitūcijas jomā. 
Piedalīšanās kriminālprocesā cietušajiem, 
kas jaunāki par 18 gadiem, nedrīkst radīt 
papildu traumu, ko var izraisīt uzklausīšana 
vai vizuāls kontakts ar nodarījuma 
izdarītājiem.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(11) Lai novērstu un mazinātu recidīvismu, 
ir jāizvērtē likumpārkāpēju bīstamība un 
iespējamie riski, ka tie varētu atkārtoti 
veikt seksuālos nodarījumus pret bērniem, 
kā arī jānodrošina tiem iespēja brīvprātīgi 
piedalīties efektīvās intervences 
programmās vai pasākumos.

(11) Lai novērstu un mazinātu recidīvismu, 
ir jāizvērtē likumpārkāpēju bīstamība un 
iespējamie riski, ka tie varētu atkārtoti 
veikt seksuālos nodarījumus pret 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem.
Atbilstošs norādījums jebkurā gadījumā 
būtu jāiekļauj likumpārkāpējus 
notiesājošā spriedumā, ņemot vērā to 
tiesības saskaņā ar Eiropas Konvencijas 
par cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzību 5. panta 1. punktu un 7. panta 
1. punktu. Turklāt likumpārkāpējiem 
jānodrošina iespēja brīvprātīgi piedalīties 
atbalsta un dziedināšanas programmās.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(12) Ja likumpārkāpēju bīstamība un risks, 
ka nodarījumi varētu atkārtoties, ir 
pietiekami liels, notiesātajiem 
likumpārkāpējiem vajadzības gadījumā ir 
uz laiku vai pastāvīgi jāliedz veikt 
darbības, kas ietver regulāru saskarsmi ar 
bērniem. Ir jāatvieglo šādu aizliegumu 
ieviešana visā ES.

(12) Ja noziedznieku radītais apdraudējums 
un iespējamība, ka viņi varētu noziegumus 
atkārtot, ir nopietna, notiesātiem 
noziedzniekiem vajadzības gadījumā būtu 
uz laiku vai pavisam jāliedz darbības, kas 
paredz regulāru saskarsmi ar personām, 
kas jaunākas par 18 gadiem. Ievērojot 
spēkā esošās tiesību normas par datu 
aizsardzību, ir jāatvieglo šādu aizliegumu 
ieviešana visā ES. Priekšnoteikums tam ir 
procesa nodrošināšana, kas atbilst 
tiesiskas valsts principiem, piemērojot 
dalībvalstīs spēkā esošos tiesību aktus.



AD\839976LV.doc 13/49 PE442.976v02-00

LV

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālu 
izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai 
likvidētu šādu materiālu avotus un 
aizturētu personas, kas atbildīgas par bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu 
izplatīšanu vai lejupielādēšanu. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES ir
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš 
arī mehānismi, ar kuriem Eiropas 
Savienības teritorijā bloķētu piekļuvi 
tīmekļa vietnēm, kas ietver un izplata 
bērnu pornogrāfiju. Šim nolūkam var 
izmantot dažādus mehānismus, piemēram, 
mudināt kompetentās tiesu vai policijas 
iestādes pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī 
atbalstīt un aicināt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības 
principa izveidotu rīcības kodeksus un 
vadlīnijas šādu tīmekļa vietņu piekļuves 
bloķēšanai. Lai likvidētu un bloķētu 
bērnu ļaunprātīgas izmantošanas 
materiālus, ir jāizveido un jāpastiprina 
publisko iestāžu sadarbība ar mērķi 
nodrošināt, ka valstu saraksti ar tīmekļa 

(13) Seksuālu darbību atspoguļošana ar 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir
satura materiāli, kuru izgatavošana, 
izplatīšana, pavairošana vai saņemšana 
nav balstīta uz atsaukšanos uz 
pamattiesībām. Jēdziens „seksuālu 
darbību atspoguļošana” kalpo tam, lai 
paplašinātu vardarbības jēdzienu un 
attiecinātu to uz visām seksuālām 
darbībām ar personām, kas jaunākas par 
18 gadiem, arī tad, ja šīs personas tiek 
piespiestas veikt seksuālas darbības ar 
sevi. Tāpēc ir nepieciešams veikt 
pasākumus, lai iespējami drīz likvidētu 
šādu materiālu avotus un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par šādu satura 
materiālu attēlu izplatīšanu vai 
lejupielādēšanu, īstenojot izmeklēšanu, kas 
atbilst tiesiskuma principam. Pastiprinātā
sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām, kā arī 
izmantojot divpusējus vai daudzpusējus 
nolīgumus, ES būtu jāveicina tas, ka trešo 
valstu iestādes efektīvi likvidē to teritorijās 
izveidotas tīmekļa vietnes ar saturu, kas 
ietver seksuālas darbības attiecībā uz 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem.
Jāpastiprina sadarbība ar Starptautisko 
interneta tiešo līniju asociāciju 
(INHOPE). Lai novērstu darba 
dublēšanu, ir jāizveido un jāpastiprina 
publisko iestāžu sadarbība. Veicot šādus 
pasākumus, jāņem vērā lietotāju tiesības un 
jānodrošina atbilstība spēkā esošajām 
tiesas un juridiskajām procedūrām, kā arī 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un 
Eiropas Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru 
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
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vietnēm, kas satur bērnu pornogrāfijas 
materiālus, ir pēc iespējas pilnīgāki un ka 
tiek novērsta darba dublēšana. Veicot 
šādus pasākumus, jāņem vērā lietotāju 
tiesības un jānodrošina atbilstība spēkā 
esošajām tiesas un juridiskajām 
procedūrām, kā arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas un Eiropas Pamattiesību hartas 
noteikumiem. Programmas „Drošāks 
internets” ietvaros ir izveidoti informācijas 
līniju tīkli, kuru mērķis ir vākt informāciju 
par galvenajiem nelegāla satura tīmekļu 
vietņu veidiem, kā arī nodrošināt pienācīgu 
pārklājumu un apmaiņu ar ziņojumiem šajā 
jautājumā.

arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(14) Tā kā dalībvalstis vienas pašas nevar 
veiksmīgi sasniegt šīs direktīvas mērķi, 
proti, apkarot seksuālo vardarbību pret 
bērniem, bērnu seksuālo izmantošanu un 
bērnu pornogrāfiju, un tāpēc mēroga un 
ietekmes dēļ to var sekmīgāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principiem, kā tas minēts Līguma par 
Eiropas Savienību 3. un 5. pantā. Saskaņā 
ar pēdējā minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minētā 
mērķa sasniegšanai.

(14) Tā kā dalībvalstis vienas pašas nevar 
veiksmīgi sasniegt šīs direktīvas mērķi, 
proti, apkarot seksuālo vardarbību pret 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem, 
šo personu seksuālo izmantošanu un 
seksuālu darbību atspoguļošanu ar 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem,
un tāpēc mēroga un ietekmes dēļ to var 
sekmīgāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principiem, kā tas minēts 
Līguma par Eiropas Savienību 3. un 
5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
direktīvā paredzēts tikai tas, kas ir 
vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti jo īpaši 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
proti, cilvēka cieņa, spīdzināšanas un 
necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 
vai sodu aizliegums, bērnu tiesības, tiesības 
uz brīvību un drošību, vārda un 
informācijas brīvība, personas datu 
aizsardzība, tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu, ka arī 
noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības 
un samērīguma principi. Šīs direktīvas 
mērķis ir nodrošināt šo tiesību pilnīgu 
ievērošanu, un tā ir jāīsteno atbilstoši šim 
principam.

(15) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti jo īpaši 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
proti, cilvēka cieņa, spīdzināšanas un 
necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 
vai sodu aizliegums, bērnu tiesības, tiesības 
uz brīvību un drošību, vārda un 
informācijas brīvība, personas datu 
aizsardzība, tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu, ka arī 
noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības 
un samērīguma principi. Ar šo direktīvu 
nodrošina šo tiesību pilnīgu ievērošanu, un 
tā ir jāīsteno atbilstoši šim principam.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Personu, kas jaunākas par 
18 gadiem, seksuālās izmantošanas, 
seksuālās vardarbības pret šīm personām 
vai seksuālās uzmākšanās personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem, internetā 
novēršanai tiek piešķirta prioritāte, 
īstenojot izglītojošus un ētikas 
pasākumus, turklāt jebkura preventīva 
pasākuma pamatā ir personu, kas 
jaunākas par 18 gadiem, tiesību 
ievērošanas veicināšana.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas priekšlikums Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir paredzēt noteikumu Šīs direktīvas mērķis ir paredzēt noteikumu 



PE442.976v02-00 16/49 AD\839976LV.doc

LV

minimumu noziedzīgu nodarījumu un 
sankciju definēšanai bērnu seksuālās 
izmantošanas jomā. Tās mērķis ir arī 
ieviest vienotus noteikumus, lai 
pastiprinātu šādu nodarījumu novēršanu un 
cietušo aizsardzību.

minimumu noziedzīgu nodarījumu un 
sankciju definēšanai seksuālas 
vardarbības, pret personam, kas jaunākas 
par 18 gadiem, šo personu seksuālās 
izmantošanas un seksuālu darbību 
atspoguļošanas jomā attiecībā uz šādām 
personām. Tās mērķis ir arī ieviest 
vienotus noteikumus, lai pastiprinātu šādu 
nodarījumu novēršanu un cietušo 
aizsardzību.

Pamatojums

Direktīvā runai vienoti vajadzētu būt par „seksuālo vardarbību pret personām, kas jaunākas 
par astoņpadsmit gadiem, šo personu seksuālu izmantošanu un par seksuālu darbību
atspoguļošanu ar personām, kas jaunākas par 18 gadiem”. Vajadzētu atteikties no minimālā 
smagākā soda paredzēšanas, jo noteikumi, kas tiktu paredzēti, ES dalībvalstīs apšaubītu 
iespējamā piemērojamā soda sistemātiku.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(a) "bērns" ir jebkura persona, kam 
mazāk par 18 gadiem;

svītrots

Pamatojums

Ar direktīvas priekšlikumu notiek iejaukšanās krimināltiesību daļu sistemātikā ES 
dalībvalstīs. Jo īpaši ar šo priekšlikumu nevajadzētu atteikties no trīspakāpju norobežošanas, 
kas sevi ir attaisnojusi daudzās ES dalībvalstīs, starp mazgadīgiem bērniem (līdz 14 gadiem), 
nepilngadīgajiem (no 14 līdz 18 gadiem) un jauniešiem (līdz 21 gadam). Tādēļ jāatsakās no 
visā Eiropā vienotas jēdziena „bērns” definīcijas.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

(b) „bērnu pornogrāfija” ir (b) „seksuālu darbību atspoguļošana ar 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem”, 
ir



AD\839976LV.doc 17/49 PE442.976v02-00

LV

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) jebkurš materiāls, kurā vizuāli attēlots
bērns, kas iesaistīts īstā vai imitētā 
nepārprotami seksuālā darbībā; vai

(i) jebkurš materiāls, kurā vizuāli attēlota 
persona, kas jaunāka par 18 gadiem un 
kas iesaistīta imitētā nepārprotami seksuālā 
darbībā; vai

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšunkts – ii daļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

(ii) jebkurš materiāls, kurā galvenokārt 
seksuālos nolūkos attēloti bērna
dzimumorgāni; vai

(ii) jebkurš materiāls, kurā galvenokārt 
seksuālos nolūkos attēloti personas, kas 
jaunāka par 18 gadiem, dzimumorgāni,

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšunkts – iii daļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

(iii) jebkurš materiāls, kurā vizuāli 
attēlota kāda persona bērna izskatā, kas 
iesaistīta īstā vai imitētā nepārprotami 
seksuālā darbībā, vai jebkurš materiāls, 
kurā galvenokārt seksuālos nolūkos 
attēloti kādas personas bērna izskatā 
dzimumorgāni; vai

svītrots

Pamatojums

Ja noziedzīga nodarījuma sastāvs tiek piesaistīts tādām pazīmēm kā, piemēram, „vizuāli 
attēlota kāda persona bērna izskatā” vai „īstā darbībā”, tas ļoti paplašinātu sodīšanas 
iespējas. Noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes šķiet pārāk nekonkrētas, jo katram ir cits 
priekšstats par to, kas ir vizuāli attēlota persona bērna izskatā un kas ir īsts vai realitāti 
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precīzi atspoguļojošs attēls. Būtu jāsoda par darbībām, kas vērstas pret personām un to 
seksuālo pašnoteikšanos, nevis par priekšstatiem par šīm darbībām.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšunkts – iv daļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

(iv) reālistiski attēli ar bērnu, kas iesaistīts 
nepārprotami seksuālā darbībā, vai 
reālistiski attēli, kuros galvenokārt 
seksuālos nolūkos attēloti bērna 
dzimumorgāni, neraugoties uz to, vai šis 
bērns reāli eksistē;

svītrots

Pamatojums

Ja noziedzīga nodarījuma sastāvs tiek piesaistīts tādām pazīmēm kā, piemēram, „vizuāli 
attēlota kāda persona bērna izskatā” vai „īstā darbībā”, tas ļoti paplašinātu sodīšanas 
iespējas. Noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes šķiet pārāk nekonkrētas, jo katram ir cits 
priekšstats par to, kas ir vizuāli attēlota persona bērna izskatā un kas ir īsts vai realitāti 
precīzi atspoguļojošs attēls. Būtu jāsoda par darbībām, kas vērstas pret personām un to 
seksuālo pašnoteikšanos, nevis par priekšstatiem par šīm darbībām.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšunkts – i daļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

(i) bērnu, kurš iesaistīts īstā vai imitētā 
nepārprotami seksuālā darbībā; vai

(i) personu, kas jaunāka par 18 gadiem 
un kura iesaistīta īstā vai imitētā 
nepārprotami seksuālā darbībā; vai

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšunkts – ii daļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

(ii) bērna dzimumorgānus galvenokārt (ii) jebkurš materiāls, kurā galvenokārt 
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seksuālos nolūkos; seksuālos nolūkos attēloti personas, kas 
jaunāka par 18 gadiem, dzimumorgāni;

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
2. pants – e apakšunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(e) "juridiska persona" ir subjekts, kam 
šāds statuss ir saskaņā ar valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem, izņemot valstis 
vai publisko tiesību subjektus, kas īsteno 
valsts varu, un starptautiskas sabiedriskās 
organizācijas.

svītrots

Pamatojums

Krimināltiesiskās atbilstības ieviešana attiecībā uz juridiskām personām lielākās daļas ES 
dalībvalstu krimināltiesību sistēmai ir sveša un tālab noraidāma. Tādējādi nav arī 
nepieciešama juridiskas personas definīcija materiālajās krimināltiesībās.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
apzinātu rīcību, kas minēta 2. līdz 5. pantā.

1. Tā kā krimināltiesību sistēma ir katras 
atsevišķas dalībvalsts tiesiskās kārtības 
integrāls aspekts, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
ir paredzēts sods par turpmāk 
aprakstītajām apzinātajām darbībām, kas 
kā noziedzīga nodarījuma sastāvs 
nostiprinātas likumā un par kurām 
atbilstoši šo valstu sodu paredzēšanas 
sistemātikai noteikts soda mērs, kas atbilst 
nodarījuma smagumam.
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

2. Par likšanu bērnam, kurš saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktu noteikumiem 
nav sasniedzis dzimumpilngadību, kļūt par 
seksuālas izmantošanas vai seksuālu 
darbību liecinieku seksuālos nolūkos, pat ja 
bērnam nav tajās jāpiedalās, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana 
uz vismaz diviem gadiem.

2. Likšana personai, kura saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktu noteikumiem 
nav sasniedzis dzimumpilngadību, kļūt par 
seksuālas izmantošanas vai seksuālu 
darbību liecinieku seksuālos nolūkos, pat ja 
bērnam nav tajās jāpiedalās, ir darbības, 
kas minētas 1. punktā.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

3. Par iesaistīšanos seksuālās darbībās ar 
bērnu, kurš saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktu noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana 
uz vismaz pieciem gadiem.

3. Iesaistīšanās seksuālās darbībās ar 
personu, kura saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktu noteikumiem nav sasniegusi 
dzimumpilngadību, ir darbības, kas 
minētas 1. punktā.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

4. Par iesaistīšanos seksuālās darbībās ar 
bērnu, 

4. Iesaistīšanās seksuālās darbībās ar 
personu, kas jaunāka par 18 gadiem, 



AD\839976LV.doc 21/49 PE442.976v02-00

LV

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – i daļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

(i) ļaunprātīgi izmantojot atzītu aizgādnību, 
varu vai ietekmi uz bērnu, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana 
uz vismaz astoņiem gadiem; vai 

(i) ļaunprātīgi izmantojot atzītu aizgādnību, 
varu vai ietekmi uz to vai

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – ii daļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

(ii) ļaunprātīgi izmantojot bērna īpaši 
neaizsargāto situāciju, kas radusies jo īpaši 
fizisku vai garīgu traucējumu vai atkarības 
dēļ, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz astoņiem 
gadiem; vai

(ii) ļaunprātīgi izmantojot personas īpaši 
neaizsargāto situāciju, kas radusies jo īpaši 
fizisku vai garīgu traucējumu vai atkarības 
dēļ; vai

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – iii daļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

(iii) izmantojot ietekmēšanu, spēku vai 
draudus, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz desmit 
gadiem.

(iii) izmantojot piespiešanu, spēku vai 
draudus,

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas priekšlikums Grozījums

ir darbības, kas minētas 1. punktā.
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Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

5. Par bērna piespiešanu iesaistīties 
seksuālās darbībās ar trešām personām 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz desmit gadiem.

5. Personas, kas jaunāka par 18 gadiem, 
piespiešana iesaistīties seksuālās darbībās 
ar trešām personām ir darbības, kas 
minētas 1. punktā.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
apzinātu rīcību, kas minēta 2. līdz 
11. pantā.

1. Tā kā krimināltiesību sistēma ir katras 
atsevišķas dalībvalsts tiesiskās kārtības 
integrāls aspekts, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
ir paredzēts sods par turpmāk 
aprakstītajām apzinātajām darbībām, kas 
kā noziedzīga nodarījuma sastāvs 
nostiprinātas likumā un par kurām 
atbilstoši šo valstu sodu paredzēšanas 
sitemātikai noteikts soda mērs, kas atbilst 
nodarījuma smagumam.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

2. Par likšanu bērnam iesaistīties 
pornogrāfiskās izdarībās paredzētais
maksimālais sods ir brīvības atņemšana
uz vismaz diviem gadiem.

2. Likšana personai, kas jaunāka par 
18 gadiem, iesaistīties pornogrāfiskās 
izdarībās ir darbības, kas minētas 
1. punktā.
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

3. Par labuma gūšanu vai bērna citādu 
izmantošanu pornogrāfiskās izdarībās 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz diviem gadiem.

3. Labuma gūšana vai personas, kas 
jaunāka par 18 gadiem, citāda 
izmantošana pornogrāfiskās izdarībās ir 
darbības, kas minētas 1. punktā.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

4. Par apzinātu piedalīšanos
pornogrāfiskās izdarībās, kurās ir iesaistīti
bērni, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem.

4. Apzināta piedalīšanās pornogrāfiskās 
izdarībās, kurās ir iesaistītas personas, kas 
jaunākas par 18 gadiem, ir darbības, kas 
minētas 1. punktā.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

5. Par bērna vervēšanu pornogrāfiskām 
izdarībām paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem.

5. Personas, kas jaunāka par 18 gadiem, 
vervēšana pornogrāfiskām izdarībām ir 
darbības veikšana 1. punkta nozīmē.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

6. Par likšanu bērnam iesaistīties bērnu 
prostitūcijā paredzētais maksimālais sods 

6. Personas, kas jaunāka par 18 gadiem, 
piespiešana iesaistīties seksuālās darbībās
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ir brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem.

vai izmantošana, ka šāda persona tiek 
iesaistīta seksuālās darbībās, atlīdzinot vai 
solot atlīdzināt naudā vai citādi, 
neatkarīgi no tā, vai šī atlīdzība vai 
solījums atlīdzināt ir dots šai personai, kas 
jaunāka par 18 gadiem, vai trešai 
personai, ir darbību veikšana 1. punkta 
izpratnē;

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Par labuma gūšanu vai bērna citādu 
izmantošanu bērnu prostitūcijā 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz pieciem gadiem.

svītrots

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

8. Par iesaistīšanos seksuālās darbībās ar 
bērnu, izmantojot bērnu prostitūciju, 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz pieciem gadiem.

8. Iesaistīšanās seksuālās darbībās ar 
personu, kas jaunāka par 18 gadiem, 
atlīdzinot vai solot atlīdzināt naudā vai 
citādi, neatkarīgi no tā, vai šī atlīdzība vai 
solījums atlīdzināt ir dots šai personai vai 
trešai personai, ir  darbību veikšana 
1. punkta izpratnē;
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Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 9. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

9. Par bērna piespiešanu iesaistīties 
pornogrāfiskās izdarībās paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana
uz vismaz astoņiem gadiem.

9. Personas, kas jaunāka par 18 gadiem, 
piespiešana iesaistīties pornogrāfiskās 
izdarībās ir darbības veikšana 1. punkta 
nozīmē.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 10. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

10. Par bērna vervēšanu bērnu 
prostitūcijai paredzētais maksimālais sods 
ir brīvības atņemšana uz vismaz astoņiem 
gadiem.

10. Personas, kas jaunāka par 18 gadiem, 
vervēšana vai piespiešana iesaistīties 
seksuālās darbībās vai par izmantošanu, 
ka šāda persona tiek iesaistīta seksualās 
darbībās, atlīdzinot vai solot atlīdzināt 
naudā vai citādi, neatkarīgi no tā, vai šī 
atlīdzība vai solījums atlīdzināt ir dots šai 
personai vai trešai personai, ir darbību 
veikšana 1. punkta izpratnē;

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Par bērna piespiešanu iesaistīties 
bērnu prostitūcijā paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana 
uz vismaz desmit gadiem.

svītrots

Grozījums Nr. 53
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noziedzīga bērnu pornogrāfija Nodarījumi saistībā ar seksuālu darbību 
atspoguļošanu attiecībā uz personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
apzinātu rīcību, kas minēta 2. līdz 
6. pantā.

1. Tā kā krimināltiesību sistēma ir katras 
atsevišķas dalībvalsts tiesiskās kārtības 
integrāls aspekts, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
ir paredzēts sods par turpmāk 
aprakstītajām apzinātajām darbībām, kas 
kā noziedzīga nodarījuma sastāvs 
nostiprinātas likumā un par kurām 
atbilstoši šo valstu sodu paredzēšanas 
sistemātikai noteikts soda mērs, kas atbilst 
nodarījuma smagumam.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

2. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
iegūšanu vai glabāšanu paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana
uz vismaz vienu gadu.

2. Materiālu iegūšana vai glabāšana, 
kuros atspoguļotas seksuālas darbības ar 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir 
darbības veikšana 1. punkta nozīmē.
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Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

3. Par apzinātu piekļuvi bērnu 
pornogrāfijai, izmantojot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana
uz vismaz vienu gadu.

3. Apzināta piekļuve seksuālu darbību 
atspoguļošanai ar personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem, izmantojot 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, 
ir darbības veikšana 1. punkta nozīmē.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

4. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
izplatīšanu, izdalīšanu vai pārsūtīšanu 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz diviem gadiem.

4. Materiālu izplatīšana, izdalīšana vai 
pārsūtīšana, kuros atspoguļotas seksuālas 
darbības ar personām, kas jaunākas par 
18 gadiem, ir darbības veikšana 1. punkta 
nozīmē.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

5. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
piedāvāšanu, piegādi vai to pieejamības 
nodrošināšanu paredzētais maksimālais 
sods ir brīvības atņemšana uz vismaz 
diviem gadiem.

5. Materiālu piedāvāšana, piegāde vai to 
pieejamības nodrošināšana, kuros 
atspoguļotas seksuālas darbības ar 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir 
darbības veikšana 1. punkta nozīmē.
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Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

6. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
izgatavošanu paredzētais maksimālais 
sods ir brīvības atņemšana uz vismaz 
pieciem gadiem.

6. Materiālu izgatavošana, kuros 
atspoguļotas seksuālas darbības ar 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir 
darbības veikšana 1. punkta nozīmē.

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas priekšlikums Grozījums

Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par šādu 
apzinātu rīcību:

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
turpmāk minēto apzinātu rīcību, kas kā 
noziedzīga nodarījuma sastāvs 
nostiprināta likumā un par kuru atbilstoši 
šo valstu sodu paredzēšanas sitemātikai 
noteikts soda mērs, kas atbilst nodarījuma 
smagumam.

Par piedāvājumu, ko ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju starpniecību 
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu, kurš 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem nav sasniedzis
dzimumpilngadību, ar mērķi pastrādāt kādu 
no 3. panta 3. punktā un 5. panta 6. punktā 
minētajiem nodarījumiem, ja pēc šā 
piedāvājuma ir veiktas faktiskas darbības, 
kuru rezultātā šāda tikšanās ir notikusi, 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz diviem gadiem.

Piedāvājums, ko ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju starpniecību 
izsaka pieaugušais, lai satiktu personu, 
kura saskaņā ar attiecīgas valsts tiesībām 
nav sasniegusi dzimumpilngadību, ar 
mērķi pastrādāt kādu no 3. panta 3. punktā 
un 5. panta 6. punktā minētajiem 
nodarījumiem, ja pēc šā piedāvājuma ir 
veiktas faktiskas darbības, kuru rezultātā 
šāda tikšanās ir notikusi.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
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lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
kūdīšanu veikt 3. līdz 6. pantā minētos 
nodarījumus, to sekmēšanu un 
atbalstīšanu.

lai nodrošinātu, ka kūdīšana veikt 3. līdz 
6. pantā minētos nodarījumus, to 
sekmēšana un atbalstīšana kā noziedzīga 
nodarījuma sastāvs tiek nostiprinātas 
likumā un par kurām atbilstoši šo valstu 
sodu paredzēšanas sistemātikai noteikts 
soda mērs, kas atbilst nodarījuma 
smagumam.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par
mēģinājumu izdarīt 3. panta 3. līdz 
5. punktā un 2. pantā minētos nodarījumus 
attiecībā uz piespiešanu kļūt par seksuālas 
izmantošanas liecinieku; kā arī 4. panta 
2. un 3. punktā, un 5. līdz 11. punktā un 
5. panta 2., 4. un 6. punktā minētos 
nodarījumus.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka mēģinājums izdarīt 
3. panta 3. līdz 5. punktā un 2. pantā 
minētos nodarījumus (seksuālas 
vardarbības liecinieks), kā arī 4. panta 
2. un 3. punktā, un 5. līdz 11. punktā un 
5. panta 2., 4. un 6. punktā minētās 
darbības kā noziedzīga nodarījuma 
sastāvs tiek nostiprinātas likumā un par 
kurām atbilstoši šo valstu sodu 
paredzēšanas sistemātikai noteikts soda 
mērs, kas atbilst nodarījuma smagumam.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

3. Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
šādu apzinātu rīcību:

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai novērstu vai aizliegtu un kā noziedzīga 
nodarījuma sastāvu nostiprinātu likumā, 
un atbilstoši šo valstu sodu paredzēšanas 
sistemātikai noteiktu soda mēru, kas 
atbilst nodarījuma smagumam, par šādu 
apzinātu rīcību:
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Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar 3. panta 2. punkta noteikumiem par 
piespiešanu kļūt par seksuālu darbību 
liecinieku un 3. panta, 4. panta 2. punkta 
un 4. punkta un 5. panta noteikumiem 
netiek reglamentētas seksuālas darbības 
starp bērniem ar savstarpēju piekrišanu vai 
darbības, kurās piedalās personas līdzīgā 
vecumā un psiholoģiskās un fiziskās 
attīstības vai brieduma pakāpē, ja šīs 
darbības neietver ļaunprātīgu izmantošanu.

Ar 3. panta 2. punkta noteikumiem par 
piespiešanu kļūt par seksuālu darbību 
liecinieku un 3. panta, 4. panta 2. punkta 
un 4. punkta un 5. panta noteikumiem 
netiek reglamentētas seksuālas darbības 
starp personām, no kurām vismaz viena ir 
jaunāka par 18 gadiem, ar savstarpēju 
piekrišanu vai darbības, kurās piedalās 
personas līdzīgā vecumā un psiholoģiskās 
un fiziskās attīstības vai brieduma pakāpē, 
ja šīs darbības neietver ļaunprātīgu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

1. Ja šeit minētie apstākļi jau nav 3. līdz 
7. pantā minēto nodarījumu neatņemama 
sastāvdaļa, šajā direktīvā tos uzskata par 
atbildību pastiprinošiem apstākļiem:

1. Ikviena dalībvalsts pieņem vajadzīgos 
likumdošanas vai citus pasākumus, lai 
norošinātu, ka šādi apstākļi, ja tie jau 
neatbilst nozieguma sastāva pazīmēm, 
nosakot sodu par noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas paredzēti 3. līdz 
7. pantā, var tikt uzskatīti par atbildību 
pastiprinošiem apstākļiem:
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Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(a) saskaņā ar attiecīgās valsts tiesībām 
bērns nav sasniedzis dzimumpilngadību;

(a) saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem cietušais nav sasniedzis 
dzimumpilngadību;

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(b) nodarījums izdarīts pret bērnu īpaši 
neaizsargātā situācijā, kas radusies jo īpaši 
fizisku vai garīgu traucējumu vai atkarības 
dēļ;

(b) nodarījums izdarīts pret cietušo īpaši 
neaizsargātā situācijā, kas radusies jo īpaši 
fizisku vai garīgu traucējumu vai atkarības 
dēļ;

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(c) nodarījumu izdarījis ģimenes loceklis, 
persona, kura dzīvo kopā ar bērnu, vai 
persona, kura ļaunprātīgi izmantojusi savu 
varu;

(c) nodarījumu izdarījis ģimenes loceklis, 
persona, kura dzīvo kopā ar cietušo, vai 
persona, kura ļaunprātīgi izmantojusi savu 
varu;

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(g) nodarījums apdraudēja bērna dzīvību; (g) nodarījums apdraudēja cietušā dzīvību;
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Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(h) nodarījums ietvēra smagu vardarbību 
vai nodarīja nopietnu kaitējumu bērnam.

(h) nodarījums ietvēra smagu vardarbību 
vai nodarīja nopietnu kaitējumu 
cietušajam.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

2. Ja pastāv vismaz viens no 1. punktā 
minētajiem atbildību pastiprinošajiem 
apstākļiem, dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3. līdz 
6. pantā minētajiem nodarījumiem tiek 
piemēroti efektīvi, samērīgi un preventīvi 
sodi, kas ir stingrāki nekā 3. līdz 6. pantā 
paredzētie sodi par pamatpārkāpumiem.

2. Ja pastāv vismaz viens no 1. punktā 
minētajiem atbildību pastiprinošajiem 
apstākļiem, dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3. līdz 
6. pantā minētajiem nodarījumiem tiek 
piemēroti efektīvi, samērīgi un preventīvi 
sodi, kas ir stingrāki nekā 3. līdz 6. pantā 
paredzētie sodi par pamatpārkāpumiem, un 
šie apstākļi kā noziedzīga nodarījuma 
sastāvs dalībvalstīs nostiprināti likumā,
un, tos konstatējot, atbilstoši šo valstu 
sodu paredzēšanas sistemātikai tiek 
noteikts soda mērs, kas atbilst nodarījuma 
smagumam.

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

1. Lai izvairītos no nodarījumu 
atkārtošanas riska, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
fiziskai personai, kura bijusi notiesāta par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, var uz laiku vai pastāvīgi 

1. Lai izvairītos no nodarījumu 
atkārtošanas riska, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
fiziskai personai, kura bijusi notiesāta par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, var uz laiku vai pastāvīgi 
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liegt veikt darbības, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar bērniem.

liegt veikt darbības, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar personām, kas jaunākas par 
18 gadiem.

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

3. Atkāpjoties no 7. panta 2. punkta un 
9. panta 2. punkta Padomes pamatlēmumā 
2009/315/TI par to, kā organizēt un īstenot 
no sodāmības reģistra gūtas informācijas 
apmaiņu starp dalībvalstīm, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka nolūkā efektīvi īstenot 
pasākumu, ar kuru personai uz laiku vai 
pastāvīgi liedz veikt darbības, kas ietver 
regulāru saskarsmi ar bērniem, jo īpaši, ja 
lūguma iesniedzēja dalībvalsts uz piekļuvi 
konkrētām darbībām attiecina nosacījumus, 
lai nodrošinātu, ka kandidāti nav bijuši 
notiesāti par kādu no šīs direktīvas 3. līdz 
7. pantā minētajiem nodarījumiem, 
attiecīgās personas pilsonības dalībvalsts 
centrālā iestāde pēc pieprasījuma, kas 
iesniegts saskaņā ar minētā pamatlēmuma 
6. pantu, nosūta informāciju par tiesību 
ierobežošanu, kas izriet no notiesāšanas par 
kādu no šīs direktīvas 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, un ka personas 
datus saistībā ar šādu tiesību ierobežošanu, 
kas paredzēta šā pamatlēmuma 7. panta 
2. un 4. punktā, vienmēr izmanto šādam 
nolūkam.

3. Atkāpjoties no 7. panta 2. punkta un 
9. panta 2. punkta Padomes pamatlēmumā 
2009/315/TI par to, kā organizēt un īstenot 
no sodāmības reģistra gūtas informācijas 
apmaiņu starp dalībvalstīm, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka nolūkā efektīvi īstenot 
pasākumu, ar kuru personai uz laiku vai 
pastāvīgi liedz veikt darbības, kas ietver 
regulāru saskarsmi ar personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem, jo īpaši, ja 
lūguma iesniedzēja dalībvalsts uz piekļuvi 
konkrētām darbībām attiecina nosacījumus, 
lai nodrošinātu, ka kandidāti nav bijuši 
notiesāti par kādu no šīs direktīvas 3. līdz 
7. pantā minētajiem nodarījumiem, 
attiecīgās personas pilsonības dalībvalsts 
centrālā iestāde pēc pieprasījuma, kas 
iesniegts saskaņā ar minētā pamatlēmuma 
6. pantu, nosūta informāciju par tiesību 
ierobežošanu, kas izriet no notiesāšanas par 
kādu no šīs direktīvas 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, un ka personas 
datus saistībā ar šādu tiesību ierobežošanu, 
kas paredzēta šā pamatlēmuma 7. panta 
2. un 4. punktā, vienmēr izmanto šādam 
nolūkam.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
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pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskas 
personas var saukt pie atbildības par 
jebkuru no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, ko to labā, darbojoties 
individuāli vai kā juridiskas personas 
struktūras daļa, izdarījusi kāda persona, kas 
veic šās juridiskās personas vadības 
pienākumus, pamatojoties uz

pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskas 
personas var saukt pie atbildības par 
jebkuru no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, ko to labā, darbojoties 
individuāli vai kā juridiskas personas 
struktūras daļa, izdarījusi kāda fiziska 
persona, kas veic šās juridiskās personas 
vadības pienākumus, pamatojoties uz

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas priekšlikums Grozījums

12. pants svītrots
Sankcijas juridiskām personām
1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka juridiskai personai, 
kuru sauc pie atbildības saskaņā ar 
11. panta 1. punktu, var piemērot 
efektīvus, samērīgus un preventīvus 
sodus, kas ietver naudas sodu kā 
kriminālsodu vai cita veida sodu un var 
ietvert citādus sodus, kas paredz, 
piemēram,
a) tiesību uz valsts pabalstu vai atbalstu 
atņemšanu;
b) īslaicīgu vai pastāvīgu aizliegumu veikt 
komercdarbību;
c) pakļaušanu tiesas uzraudzībai;
d) likvidēšanu tiesas ceļā;
e) uz laiku vai pavisam slēgt uzņēmumus, 
kas izmantoti nodarījuma izdarīšanā.
2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka juridiskai personai, 
kuru sauc pie atbildības saskaņā ar 
11. panta 2. punktu, ir piemērojami 
efektīvi, samērīgi un preventīvi sodi vai 
pasākumi.
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Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas priekšlikums Grozījums

Dalībvalstis paredz iespēju, ka bērnus, kas 
cietuši no 4. pantā un 5. panta 4. līdz 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, 
nesauc pie kriminālatbildības un tiem 
nepiemēro sodus par iesaistīšanos 
noziedzīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

Dalībvalstis paredz iespēju, ka tos, kas 
cietuši no 4. pantā un 5. panta 4. līdz 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, 
nesauc pie kriminālatbildības un tiem 
nepiemēro sodus par iesaistīšanos 
noziedzīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka personām, nodaļām un 
dienestiem, kas ir atbildīgi par 3. līdz 
7. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu 
vai saukšanu pie kriminālatbildības, ir 
pieejami efektīvi izmeklēšanas instrumenti, 
pieļaujot iespēju veikt slepenas 
izmeklēšanas operācijas vismaz tajos 
gadījumos, kad ir izmantotas informācijas 
un komunikāciju tehnoloģijas.

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka personām, nodaļām un 
dienestiem, kas ir atbildīgi par 3. līdz 
7. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu 
vai saukšanu pie kriminālatbildības, ir 
pieejami efektīvi izmeklēšanas instrumenti, 
pieļaujot iespēju veikt slepenas 
izmeklēšanas operācijas vismaz tajos 
gadījumos, kad ir izmantotas informācijas 
un komunikāciju tehnoloģijas. Šādas 
izmeklēšanas uzsākšanai ir nepieciešama 
attiecīgās dalībvalsts kompetento tiesu 
iestāžu iepriekšēja atļauja, un to veic 
šādas iestādes pārraudzībā.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
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lai izmeklēšanas struktūrvienības vai 
dienesti varētu identificēt personas, kas 
cietušas 3. līdz 7. pantā minētajos 
nodarījumos, jo īpaši analizējot bērnu 
pornogrāfijas materiālus, piemēram, 
fotogrāfijas un audiovizuālos ierakstus, kas 
nosūtīti vai darīti pieejami, izmantojot 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

lai izmeklēšanas struktūrvienības vai 
dienesti varētu identificēt personas, kas 
cietušas 3. līdz 7. pantā minētajos 
nodarījumos, jo īpaši analizējot materiālus, 
piemēram, fotogrāfijas un audiovizuālos 
ierakstus, kas nosūtīti vai darīti pieejami, 
izmantojot informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka valsts tiesību aktos 
noteiktie konfidencialitātes noteikumi 
attiecībā uz atsevišķu profesiju 
pārstāvjiem, kuri strādā saskarsmē ar 
bērniem, nerada tiem šķēršļus ziņot bērnu 
aizsardzības dienestiem par situācijām, kad 
ir pamatoti iemesli domāt, ka bērns ir kāda 
3. līdz 7. pantā minētā nodarījuma upuris.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka valsts tiesību aktos 
noteiktie konfidencialitātes noteikumi 
attiecībā uz atsevišķu profesiju 
pārstāvjiem, kuru galvenais uzdevums ir 
strādāt saskarsmē ar personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem, nerada tiem 
šķēršļus ziņot bērnu aizsardzības 
dienestiem par situācijām, kad ir pamatoti 
iemesli domāt, ka persona, kas jaunāka 
par 18 gadiem, ir kāda 3. līdz 7. pantā 
minētā nodarījuma upuris.

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, 
lai mudinātu visas personas, kuras zina vai 
tām ir aizdomas par nodarījumiem, kas 
minēti 3. līdz 7. pantā, ziņot par to 
kompetentajiem dienestiem.

2. Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, 
lai mudinātu visas personas, kuras zina par 
nodarījumiem, kas minēti 3. līdz 7. pantā 
un pastrādāti pret personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem, ziņot par to 
kompetentajiem dienestiem.
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Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu informācijas 
pakalpojumus, piemēram, īpašas telefona 
palīdzības līnijas un tīmekļa vietnes 
padomu un palīdzības sniegšanai 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem.

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas priekšlikums Grozījums

2.b Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, kas nodrošinātu, ka skolās 
tiek uzsāktas preventīvas kampaņas, lai 
palīdzētu personām, kas jaunākas par 
18 gadiem, nostiprināt priekšstatus par 
ikviena cilvēka tiesībām, pašcieņu un citu 
personu respektēšanu, kā arī atpazīt 
neērtas, nepatīkamas un aizvainojošas 
situācijas. 

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

1. Bērniem, kuri cietuši 3. līdz 7. pantā 
minētajos noziedzīgajos nodarījumos, 
nodrošina palīdzību, atbalstu un 
aizsardzību, ņemot vērā bērna intereses.

1. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem 
un kuras cietušas 3. līdz 7. pantā 
minētajos noziedzīgajos nodarījumos, 
nodrošina palīdzību, atbalstu un 
aizsardzību, ņemot vērā šo personu
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intereses.

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, 
kad pastāv neskaidrības par 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem pakļautas 
personas vecumu un ir iemesls domāt, ka šī 
persona ir bērns, minētā persona tiek 
uzskatīta par bērnu nolūkā saņemt tūlītēju 
piekļuvi aizsardzības, atbalsta un 
palīdzības pasākumiem saskaņā ar 18. un 
19. pantu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, 
kad pastāv neskaidrības par 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem pakļautas 
personas vecumu un ir iemesls domāt, ka šī 
persona ir jaunāka par 18 gadiem, tā tiek 
uzskatīta par tādu, kas jaunāka par 
18 gadiem, nolūkā saņemt tūlītēju piekļuvi 
aizsardzības, atbalsta un palīdzības 
pasākumiem saskaņā ar 18. un 19. pantu.

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka īpašie pasākumi cietušo 
bērnu īstermiņa un ilgtermiņa aizsardzībai 
un atbalstam viņu fiziskās un psiholoģiski 
sociālās atveseļošanās laikā tiek īstenoti 
pēc katra cietušā bērna īpašo apstākļu 
individuālas izvērtēšanas, pienācīgi ņemot 
vērā bērna viedokli, vajadzības un bažas.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka īpašie pasākumi cietušo 
bērnu īstermiņa un ilgtermiņa aizsardzībai 
un atbalstam viņu fiziskās un psiholoģiski 
sociālās atveseļošanās laikā tiek īstenoti 
pēc katra cietušā īpašo apstākļu 
individuālas izvērtēšanas, pienācīgi ņemot 
vērā cietušā viedokli, vajadzības un bažas.

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

3. Personas, kas cietušas 3. līdz 7. pantā 
minētajos nodarījumos, ir jāuzskata par 
īpaši neaizsargātiem cietušajiem saskaņā ar 
Padomes Pamatlēmuma 2001/220/TI 

3. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem 
un kas cietušas 3. līdz 7. pantā minētajos 
nodarījumos, ir jāuzskata par īpaši 
neaizsargātiem cietušajiem saskaņā ar 



AD\839976LV.doc 39/49 PE442.976v02-00

LV

2. panta 2. punktu, 8. panta 4. punktu un 
14. panta 1. punktu.

Padomes Pamatlēmuma 2001/220/TI 
2. panta 2. punktu, 8. panta 4. punktu un 
14. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai uzsāktu informācijas 
kampaņas un kampaņas ar mērķi novērst 
risku, ka tiek atspoguļotas seksuālas 
darbības ar personām, kas jaunākas par 
18 gadiem, īpaši koncentrējoties uz 
veidiem, kā atklāt un novērst noziedzīgus 
nodarījumus.

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai skolotājus, sociālos 
darbiniekus, jauniešu grupu vadītājus un 
visus, kas strādā ar personam, kas 
jaunākas par 18 gadiem, mudinātu 
saistībā ar viņu īstenotajām programmām 
un darbībām attīstīt izglītošanu par 
plašsaziņas līdzekļiem un internetu, 
tādējādi iemācot personām, kas jaunākas 
par 18 gadiem, refleksus sevis 
pasargāšanai no briesmām. Ir būtiski 
svarīgi iemācīt personām, kas jaunākas 
par 18 gadiem, drošus tīklklejošanas 
paņēmienus.

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
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18. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas priekšlikums Grozījums

4.c Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visu 
līmeņu izglītības sistēmu mērķu un 
vērtību uzskaitījumā tiek iekļauti 
izglītojoši pasākumi. Ir būtiski svarīgi 
attīstīt attieksmi, kuras pamatā ir respekts 
un taisnīguma izjūta, kas ļauj personām, 
kas jaunākas par 18 gadiem, attīstīt 
pašcieņu un citu personu, kā arī iestāžu 
un savas vides respektēšanu. Vienīgi 
atrodoties vidē, kurā viņi tiek uzklausīti, 
personas, kas jaunākas par 18 gadiem, 
var apzināties, ka pret viņiem tiek vērsta 
vardarbība, kuras upuri viņi varētu kļūt, 
kā arī atpazīt neērtas un nepatīkamas 
situācijas, kurās viņi varētu nokļūt, kā 
iejaukšanos viņu privātajā dzīvē.

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
19. pants – virsraksts

Komisijas priekšlikums Grozījums

Cietušo bērnu aizsardzība 
kriminālizmeklēšanā un kriminālprocesos

Cietušo aizsardzība kriminālizmeklēšanā 
un kriminālprocesos

Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka tiesu iestādes 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā 
cietušajam bērnam saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem piešķir īpašu pārstāvi gadījumos, 
kad vecāku tiesību turētājiem nav atļauts 
pārstāvēt bērnu interešu konflikta dēļ, kas 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka tiesu iestādes 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā 
cietušajam bērnam saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem piešķir īpašu pārstāvi gadījumos, 
kad vecāku tiesību turētājiem nav atļauts 
pārstāvēt personu, kas jaunāka par 
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pastāv starp viņiem un cietušo bērnu, vai 
ja bērns ir bez pavadoņa vai atšķirts no 
ģimenes.

18 gadiem, interešu konflikta dēļ, kas 
pastāv starp viņiem un cietušo personu, 
kas jaunāka par 18 gadiem, vai ja tā ir bez 
pavadoņa vai atšķirta no ģimenes. Pirms 
lēmuma pieņemšanas jāuzklausa cietušā 
viedoklis šajā jautājumā.

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cietušajiem
bērniem būtu tūlītēja piekļuve bezmaksas 
juridiskām konsultācijām un bezmaksas 
juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas pieprasīšanas nolūkos.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cietušajām 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem,
būtu tūlītēja piekļuve bezmaksas 
juridiskām konsultācijām un bezmaksas 
juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas pieprasīšanas nolūkos.

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(a) cietušā bērna uzklausīšana tiek veikta, 
nepieļaujot nepamatotus kavējumus, pēc 
tam, kad fakti ir ziņoti kompetentajām 
iestādēm;

(a) cietušās personas, kas jaunāka par 
18 gadiem, pratināšana pamatā tiek 
veikta, nepieļaujot nepamatotus 
kavējumus, pēc tam, kad fakti ir ziņoti 
kompetentajām iestādēm;

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(b) cietušā bērna uzklausīšana vajadzības 
gadījumā notiek šim nolūkam paredzētās 
vai pielāgotās telpās;

(b) cietušās personas, kas jaunāka par 
18 gadiem, pratināšana pamatā notiek šim 
nolūkam paredzētās vai pielāgotās telpās;
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Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(c) vajadzības gadījumā cietušo bērnu
uzklausa īpaši mācīti speciālisti, vai arī tas 
notiek šādu speciālistu vadībā;

(c) pamatā cietušo personu, kas jaunāka 
par 18 gadiem, pratina īpaši mācīti 
speciālisti, vai arī tas notiek, piesaistot 
šādus speciālistus;

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(d) ja tas ir iespējams un vajadzīgs, 
cietušo bērnu vienmēr uzklausa vienas un 
tās pašas personas;

(d) pamatā cietušo personu, kas jaunāka 
par 18 gadiem, vienmēr pratina vienas un 
tās pašas personas;

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(f) cietušo bērnu var pavadīt viņa likumīgs 
pārstāvis vai, attiecīgā gadījumā, viņa 
izraudzīts pieaugušais, ja vien attiecībā uz 
šo personu nav pieņemts pamatots lēmums 
par pretējo.

(f) cietušo personu, kas jaunāka par 
18 gadiem, var pavadīt viņa likumīgs 
pārstāvis vai, attiecīgā gadījumā, viņa 
izraudzīts pieaugušais, ja vien attiecībā uz 
šo personu nav pieņemts pamatots lēmums 
par pretējo.

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 3. līdz 7. punktā minēto 

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 3. līdz 7. punktā minēto 



AD\839976LV.doc 43/49 PE442.976v02-00

LV

nodarījumu kriminālizmeklēšanā cietušā
bērna vai, attiecīgā gadījumā, bērna kā 
liecinieka uzklausīšanu var ierakstīt 
videolentē un ka šos videoierakstus var 
izmantot kā pierādījumus kriminālprocesā 
tiesā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktu noteikumiem.

nodarījumu kriminālizmeklēšanā cietušās 
personas, kas jaunāka par 18 gadiem, vai, 
attiecīgā gadījumā, personas, kas jaunāka 
par 18 gadiem, kā liecinieka pratināšanas 
var ierakstīt videolentē un ka šos 
videoierakstus var izmantot kā 
pierādījumus kriminālprocesā tiesā saskaņā 
ar attiecīgās valsts tiesību aktu 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

(b) cietušā bērna lietu tiesas zālē var 
izskatīt bez viņa klātbūtnes, proti, 
izmantojot piemērotas komunikāciju 
tehnoloģijas.

(b) cietušās personas, kas jaunāka par 
18 gadiem, lietu tiesas zālē var izskatīt bez 
viņa tiešas klātbūtnes, proti, izmantojot 
piemērotas komunikāciju tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu efektīvas intervences 
programmas vai pasākumus ar mērķi 
novērst un mazināt risku saistībā ar 
atkārtotiem seksuāla rakstura 
nodarījumiem pret bērniem. Šādām 
programmām vai pasākumiem jābūt 
pieejamiem jebkurā kriminālprocesa 
posmā, gan ieslodzījuma vietā, gan ārpus 
tās, saskaņā valsts tiesību aktu 
nosacījumiem.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu efektīvas intervences 
programmas vai pasākumus ar mērķi 
novērst un mazināt risku saistībā ar 
atkārtotiem seksuāla rakstura 
nodarījumiem pret personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem. Šādām 
programmām vai pasākumiem jābūt 
pieejamiem jebkurā kriminālprocesa 
posmā, gan ieslodzījuma vietā, gan ārpus
tās, saskaņā valsts tiesību aktu 
nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

Šādas intervences programmas vai 
pasākumus pielāgo, lai apmierinātu to 
bērnu attīstības vajadzības, kuri pastrādā 
seksuālus noziedzīgus nodarījumus, kā arī 
tādu bērnu vajadzības, kuri nav sasnieguši 
vecumu, ar kuru iestājas kriminālatbildība.

Šādas intervences programmas vai 
pasākumus pielāgo, lai apmierinātu to 
personu īpašās attīstības vajadzības, kuri ir 
izdarījuši seksuāla rakstura nodarījumu, 
tostarp to personu vajadzības, kuri nav 
sasnieguši vecumu, ar kuru iestājas 
kriminālatbildība.

Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas priekšlikums Grozījums

20.a pants
Preventīvi pasākumi

1. Dalībvalstis īsteno pasākumus, lai 
nostiprinātu personu, kas jaunākas par 
18 gadiem, aizsardzību pret trešām 
personām, kuras strādā ar personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem, izglītības, 
veselības, sociālās aizsardzības, tieslietu 
un policijas nozarēs, kā arī jomās, kas 
saistītas ar sportu, kultūru un atpūtu. 
Šādi pasākumi aptver plašsaziņas līdzekļu 
lietotprasmes iemācīšanu jau agrā 
bērnībā, kas nodrošina personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem, drošu 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju izmantošanas spēju un 
izskaidro šīm personām briesmas, kādas 
varētu būt, lietojot šīs tehnoloģijas. Šajā 
audzināšanas darbā vienādā mērā 
jāiesaista vecāki un audzinātāji gan 
skolās, gan ārpus tām.
2. Dalībvalstis mudina plašsaziņas 
līdzekļus to audzināšanas un 
informēšanas uzdevumu ietvaros 
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piedalīties plašsaziņas līdzekļu 
lietotprasmes sniegšanā.
3. Dalībvalstis, izmantojot noteikumus par 
pašregulējumu un apmainoties ar 
informāciju ar kompetentām iestādēm, 
mudina privāto sektoru, jo īpaši 
informācijas tehnoloģiju, komunikācijas, 
tūrisma, banku un finanšu jomā, un 
pilsonisko sabiedrību piedalīties politisku
pasākumu izstrādāšanā un īstenošanā, lai 
novērstu un apkarotu personu, kas 
jaunākas par 18 gadiem, seksuālu 
izmantošanu un seksuālu vardarbību pret 
šīm personām.
4. Dalībvalstis piešķir vajadzīgos finanšu 
līdzekļus, izveidojot īpašus fondus 
projektu un programmu īstenošanai, lai 
novērstu personu, kas jaunākas par 
18 gadiem, seksuālu izmantošanu un 
seksuālu vardarbību pret tām un 
aizsargātu tos pret šīm darbībām.
5. Komisija strukturēta dialoga ietvaros 
atbalsta dalībvalstu centienus un 
nodrošina, ka starp dalībvalstīm regulāri 
notiek informācijas apmaiņa par 
veiktajiem pasākumiem. Tādējādi tā dod 
ieguldījumu paraugprakses modeļu 
izplatīšanā.

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
pamatskolās un vidusskolās skolēniem un 
viņu skolotājiem tiek sniegta informācija 
par riskiem, kas saistīti ar personu, kas 
jaunākas par 18 gadiem, seksuālu 
izmantošanu un seksuālu vardarbību pret 
tām un par pastāvošajiem aizsardzības 
līdzekļiem. Tādā informācijā, kas ir daļa 
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no vispārējas informācijas 
dzimumaudzināšanas jomā, ir iekļauta 
īpaša norāde par risku, kas saistīts ar 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju lietošanu.

Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

21.pants 21.pants

To tīmekļa vietņu bloķēšana, kuras ietver 
bērnu pornogrāfiju

Pasākumi saistībā ar informācijas un 
komunikācijas tīkliem

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai to teritorijās varētu bloķēt interneta 
lietotāju pieeju tādām interneta lapām, 
kas ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju. 
Bloķēšanai piemēro attiecīgus drošības 
pasākumus, it īpaši, lai nodrošinātu to, ka 
bloķēšana aprobežojas tikai ar to, kas ir 
vajadzīgs, ka lietotājus informē, kāpēc 
pieeja ir bloķēta, un ka satura 
nodrošinātājus, ja tas ir iespējams, 
informē par iespēju to apstrīdēt.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai elektroniskajos informācijas un 
komunikācijas līdzekļos nekavējoties 
likvidētu materiālu par seksuālu darbību 
atspoguļojumu ar personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem. Šāda satura 
likvidēšana tiek veikta saskaņā ar valstī 
spēkā esošo kārtību un ievērojot attiecīgus 
aizsardzības noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka tiek dzēsts tikai tas saturs, attiecībā uz 
kuru tas ir obligāti nepieciešams. Turklāt 
Eiropas Savienība īsteno tādas sarunas ar 
trešām valstīm, kuru mērķis ir ātri izdzēst 
šāda veida satura materiālus no šo valstu 
teritorijā esošajiem serveriem.  Turklāt 
dalībvalstis un Savienības iestādes, kā arī 
Eiropols pastiprina sadarbību ar 
starptautiskajiem ziņošanas punktiem 
piemēram, INHOPE, ar mērķi ātri likvidēt 
šādu saturu.

Grozījums Nr. 105

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 2. Citi pasākumi ar mērķi, lai šādi satura 
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veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, 
ka tiek likvidētas interneta lapas, kas 
ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju.

materiāli nebūtu pieejami, piemēram, 
tīmekļa vietņu bloķēšana, ir dalībvalstu 
kompetencē. Priekšnoteikums ir tāds, ka 
pilnībā ir izsmeltas visas likvidēšanas 
iespējas un, pamatojoties uz to, ir 
pietiekami pierādīts, ka likvidēšana nav 
iespējama. Turklāt dalībvalstu 
pasākumiem jāaprobežojas ar obligāti 
nepieciešamo, to pamatā jābūt tiesneša 
lēmumam, un personas, kuras skar 
attiecīgais pasākumus, tiek informētas par 
iemesliem. Personas, kuras attiecīgais 
pasākums skar, var pārsūdzēt to.

Grozījums Nr. 106

Direktīvas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas priekšlikums Grozījums

21.a pants
Ziņojums

Komisija ik gadu iesniedz Eiropas 
Parlamentam ziņojumu par dalībvalstīs, 
kā arī Eiropas un starptautiskajā līmenī 
pieņemtajiem pasākumiem, lai ierobežotu 
seksuālu vardarbību pret personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem, un šo personu 
seksuālu izmantošanu, lai likvidētu 
materiālus ar šādu darbību 
atspoguļojumu, lai konstatētu 
likumpārkāpējus un lai uzsāktu 
kriminālvajāšanu un notiesātu gan 
personas, kas šādus materiālus izgatavo, 
gan arī personas, kas tos lieto. Šajā 
ziņojumā iekļauj arī pasākumu 
atspoguļojumu, kas likumpārkāpumu 
novēršanas, cietušo aizsardzības, cietušo 
aprūpes un palīdzības jomā pieņemti 
dažādos politiskos līmeņos.

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi uzlabot gan dalībvalstu atsevišķos, gan kopīgos pasākumus šajā jomā. 
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Ziņojumu iesniegšanas pienākums palīdzētu dalībvalstīm pabeigt to Apvienoto Nāciju 
Organizācijai iesniedzamos piecu gadu ziņojumus, nodrošinātu labāku pārredzamību un 
veicamo darbību koordināciju.
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