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Muudatusettepanek 40
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kõikide sidusrühmad peaksid 
lähtuma nulltolerantsist laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ning 
lasteporno vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Uurida tuleks nii lapsi seksuaalselt 
kuritarvitavatest naistest kui ka sarnaselt 
käituvatest meestest tulenevat ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise raskete vormide suhtes 
tuleks kohaldada tõhusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid 
sanktsioone. Kõnealused rasked vormid 

(6) Laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise raskete vormide suhtes 
tuleks kohaldada tõhusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid 
sanktsioone. Kõnealused rasked vormid 
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hõlmavad eelkõige seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise erinevaid 
vorme, mida soodustab info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine. 
Samuti tuleks lasteporno mõiste selgemalt 
määratleda ja ühtlustada määratlus 
rahvusvahelistes õigusaktides 
kasutatavaga.

hõlmavad eelkõige seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise erinevaid 
vorme, mida soodustab sellise info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine, 
nagu suhtlusvõrkudes ja jututubades 
kontakti otsimine seksuaalsuhte eesmärgil 
(laste internetis ahvatlemine 
seksuaalsuhte eesmärgil). Samuti tuleks 
lasteporno mõiste selgemalt määratleda ja 
ühtlustada määratlus rahvusvahelistes 
õigusaktides kasutatavaga.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Samas tuleb tähelepanu juhtida 
asjaolule, et laste seksuaalse 
kuritarvitamise või lasteporno fakti ei saa 
varjata erinevustega kultuurilistes ja 
õigustavades.

Or. es

Muudatusettepanek 44
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 
kuritarvitamisest ja teo toimepanijate
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses ning teo toimepanija 
tuvastamist, et võtta arvesse lapsohvri ees 
seisvat raskust teatada kuritarvitamisest.
Teo toimepanijate anonüümsus
küberruumis ei tohi takistada uuringuid 
ning vältida süüteo toimepanija 
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süüdistuse esitamine, tuleks tõhusad 
uurimisvahendid teha kättesaadavaks neile, 
kelle ülesandeks on selliste süütegude 
uurimine ja nende eest süüdistuse 
esitamine. Sellised vahendid võivad 
hõlmata varjatud jälitustoiminguid, teabe 
pealtkuulamist või -vaatamist, varjatud 
jälgimist, sealhulgas elektroonilist 
jälgimist, ning pangakontode kontrollimist 
või muud finantsuurimist.

viivitamatut kindlakstegemist. Seetõttu 
peavad liikmesriigid võtma meetmeid, et 
tagada, et küberruumi kasutajad jäävad 
avalikkuse ees anonüümseks, kuid neid 
on võimalik identifitseerida kohe, kui on 
sooritatud õigusrikkumine, eriti sellistes 
veebiruumides, kus valitseb suurim oht 
kontakti otsimiseks seksuaalsuhte 
eesmärgil, nagu suhtlusvõrgustikud, 
foorumid, sotsiaalsed platvormid ja 
blogid. Selleks et tagada käesolevas 
direktiivis nimetatud süütegude edukas 
uurimine ja nende eest süüdistuse 
esitamine, tuleks tõhusad uurimisvahendid 
teha kättesaadavaks neile, kelle ülesandeks 
on selliste süütegude uurimine ja nende 
eest süüdistuse esitamine. Sellised 
vahendid võivad hõlmata varjatud 
jälitustoiminguid, teabe pealtkuulamist või 
-vaatamist, varjatud jälgimist, sealhulgas 
elektroonilist jälgimist, ning pangakontode 
kontrollimist või muud finantsuurimist.

Or. it

Muudatusettepanek 45
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 
kuritarvitamisest ja teo toimepanijate 
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, tuleks tõhusad 
uurimisvahendid teha kättesaadavaks neile, 
kelle ülesandeks on selliste süütegude 
uurimine ja nende eest süüdistuse 
esitamine. Sellised vahendid võivad 
hõlmata varjatud jälitustoiminguid, teabe 

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 
kuritarvitamisest ja teo toimepanijate 
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, tuleks tõhusad 
uurimisvahendid teha kättesaadavaks neile, 
kelle ülesandeks on selliste süütegude 
uurimine ja nende eest süüdistuse 
esitamine. Sellised vahendid võivad 
hõlmata varjatud jälitustoiminguid, teabe 
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pealtkuulamist või -vaatamist, varjatud 
jälgimist, sealhulgas elektroonilist 
jälgimist, ning pangakontode kontrollimist 
või muud finantsuurimist.

pealtkuulamist või -vaatamist, varjatud 
jälgimist, sealhulgas elektroonilist 
jälgimist, ning pangakontode kontrollimist
või muud finantsuurimist. Need uurimised 
peab eelnevalt heaks kiitma asjaomase 
liikmesriigi vastav õigusasutus ning need 
viiakse läbi selle asutuse järelevalve all.

Or. es

Muudatusettepanek 46
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Varajane hoiatamise süsteem, kus 
politseile või kohalikele abitelefonidele 
teatatakse regulaarselt laste 
kuritarvitamist kujutavate materjalide 
võimalikust olemasolust internetis, peaks 
tõenäoliselt aitama suurel määral kaasa 
seksuaalkuritegude toimepanijate 
tegutsemise peatamisele. Kui 
ametiasutustele ja internetiteenuste 
pakkujatele teatatakse viivitamata sellise 
ebaseadusliku materjali olemasolust 
nende võrgus, võivad nad võtta koheselt 
vajalikke meetmeid ebaseaduslike 
materjalide kõrvaldamiseks nii, et need ei 
ole avalikkusele kättesaadavad, kuid 
säilivad tõendina õiguskaitseorganite 
uurimise jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Jurisdiktsiooni eeskirju tuleks muuta 
tagamaks, et lapsi seksuaalselt 
kuritarvitavale või ärakasutavale Euroopa 
Liidust pärit isikule saaks esitada 
süüdistuse isegi juhul, kui ta paneb kuriteo 
toime väljaspool Euroopa Liitu, eelkõige 
seksiturismi raames.

(9) On äärmiselt oluline tugevdada 
õiguse, sealhulgas piiriülese 
kriminaalõiguse tõhusust, et tagada, et
lapsi seksuaalselt kuritarvitavale või 
ärakasutavale Euroopa Liidust pärit isikule 
saaks esitada süüdistuse isegi juhul, kui ta 
paneb kuriteo toime väljaspool Euroopa 
Liitu, eelkõige seksiturismi raames, mis 
levib geograafiliselt ja millel on tõsised 
tagajärjed.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Liikmesriigid peaksid edendama 
avatud teabevahetust ja dialoogi ning 
tegema koostööd väljaspool ELi asuvate 
riikidega, et esitada asjakohase 
siseriikliku õiguse kohaselt süüdistus 
EList pärit kriminaalsete süütegude 
toimepanijatele, kes reisivad seksiturismi 
ja lasteporno eesmärgil EList väljapoole.

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Liikmesriigid peaksid edendama 
avatud dialoogi ja suhtlust väljaspool 
Euroopa Liitu asuvate riikidega ning 



PE450.622v01-00 8/48 AM\833654ET.doc

ET

tegema koostööd tagamaks, et süüteo 
toimepanijaid, kes reisivad seksiturismi 
eesmärgil Euroopa Liidust väljapoole, 
koheldakse võimaluse korral viisil, mis 
vastab lapsi kuritarvitanud isiku 
kohtlemiseviisile oma 
päritoluliikmesriigis.

Or. it

Muudatusettepanek 50
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Meetmeid lapsohvrite kaitsmiseks 
võetakse lapsohvrite huvides, arvestades 
hinnangut nende vajadustele. Lapsohvritel 
peaks olema lihtne juurdepääs 
õiguskaitsevahenditele, sealhulgas õigus 
tasuta õigusnõustamisele ja esindamisele 
ning meetmetele, millega lahendatakse 
huvide konflikt, kui kuritarvitamine toimub 
perekonnas. Kui lapsohvrid pöörduvad 
pädevate asutuste poole, tuleks neid kaitsta 
nende suhtes kohaldatavate, näiteks 
sisserännet või prostitutsiooni käsitlevates 
riiklikes õigusaktides sätestatud 
sanktsioonide eest. Ka osalemine 
kriminaalmenetluses ei tohiks lapsohvrile 
vestluste või silmsideme tõttu teo 
toimepanijaga põhjustada lisatraumat.

(10) Meetmeid lapsohvrite kaitsmiseks 
võetakse lapsohvrite huvides, arvestades 
hinnangut nende vajadustele. Lapsohvritel 
peaks olema lihtne juurdepääs 
õiguskaitsevahenditele, sealhulgas õigus 
tasuta õigusnõustamisele ja esindamisele 
ning meetmetele, millega lahendatakse 
huvide konflikt, kui kuritarvitamine toimub 
perekonnas. Kui lapsohvrid pöörduvad
pädevate asutuste poole, tuleks neid kaitsta 
nende suhtes kohaldatavate, näiteks 
sisserännet või prostitutsiooni käsitlevates 
riiklikes õigusaktides sätestatud 
sanktsioonide eest. Ka osalemine 
kriminaalmenetluses ei tohiks lapsohvrile 
vestluste või silmsideme tõttu teo 
toimepanijaga põhjustada lisatraumat.
Kõigi lapsohvrite identifitseerimisandmete 
konfidentsiaalsus on nende kaitsmise 
aluspõhimõte.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Ohvri igakülgse kaitse eesmärgil 
tuleks lapsohvreid teavitada nende 
õigustest ja neile kättesaadavatest 
teenustest, uurimise või menetluse üldisest 
käigust ja nende rollist selles ning nende 
juhtumi tulemustest.
Lisaks sellele tuleks võtta meetmeid, mis 
tagavad, et lapsi teavitatakse oma õigusest 
saada kaitset kuritarvitamise eest, sellest, 
kuidas end kaitsta, ja mida teha, kui neid 
kuritarvitatakse või on kuritarvitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tõkestada ja minimeerida 
korduvkuritegevust, tuleks õigusrikkujate 
puhul hinnata nende ohtlikkust ja laste 
vastu suunatud seksuaalse iseloomuga 
süütegude kordumise riski ning neil peaks 
vabatahtlikkuse alusel olema võimalik 
osaleda tõhusates sekkumisprogrammides 
või -meetmetes.

(11) Selleks et tõkestada ja minimeerida 
korduvkuritegevust, tuleks õigusrikkujate 
puhul hinnata nende ohtlikkust ja laste 
vastu suunatud seksuaalse iseloomuga 
süütegude kordumise riski ning neil peaks 
vabatahtlikkuse alusel olema võimalik 
osaleda tõhusates sekkumisprogrammides 
või -meetmetes, mis võivad olla 
pöördumatud.

Or. it

Muudatusettepanek 53
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja tegevust, 
mis eeldab korrapäraseid kontakte lastega, 
tuleks vajaduse korral ajutiselt või alaliselt 
tõkestada, kui see on põhjendatud 
õigusrikkujate ohtlikkuse ja süütegude 
kordumise riskiga. Selliste keeldude 
rakendamist kogu ELis tuleks hõlbustada.

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja tegevust, 
mis eeldab korrapäraseid kontakte lastega, 
tuleks vajaduse korral ajutiselt või alaliselt 
tõkestada, kui see on põhjendatud 
õigusrikkujate ohtlikkuse ja süütegude 
kordumise riskiga. Selliste keeldude 
rakendamist kogu ELis tuleks hõlbustada.
Liikmesriigid peaksid enne isikute 
töölevõtmist viima läbi sõeluuringu, kui 
töö eeldab korrapärast tegelemist lastega.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja tegevust, 
mis eeldab korrapäraseid kontakte lastega, 
tuleks vajaduse korral ajutiselt või alaliselt 
tõkestada, kui see on põhjendatud 
õigusrikkujate ohtlikkuse ja süütegude 
kordumise riskiga. Selliste keeldude 
rakendamist kogu ELis tuleks hõlbustada.

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja tegevust, 
mis eeldab korrapäraseid kontakte lastega, 
tuleks vajaduse korral ajutiselt või alaliselt
tõkestada, kui see on põhjendatud 
õigusrikkujate ohtlikkuse ja süütegude 
kordumise riskiga. Selliste keeldude 
rakendamist kogu ELis tuleks hõlbustada.
Menetlusi tuleks rakendada 
liikmesriikides kehtivate õigusaktide 
kohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 55
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Internet on ühiskonna loomulik 
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osa ning seetõttu ei tohiks seda pidada 
erapooletuks keskkonnaks. Nagu ka muu 
ühiskonna puhul, tuleb kehtestada selle 
kasutust reguleerivad standardid ja 
eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei 
saa pidada arvamuse avaldamiseks. 
Lasteporno vastu võitlemiseks on vaja 
vähendada lapse kuritarvitamist kujutava 
materjali levikut, muutes õigusrikkujate 
jaoks sellise sisuga materjali üleslaadimise 
Internetti senisest keerulisemaks. Seega 
tuleb võtta meetmeid, et eemaldada sisu 
allikast ja pidada kinni isikud, kes on süüdi 
laste kuritarvitamist kujutava visuaalse 
materjali levitamises või allalaadimises. EL 
peaks eelkõige senisest tihedama koostöö 
kaudu kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega aitama 
kolmandate riikide asutustel lõplikult 
sulgeda nende territooriumil asuvad 
lastepornot sisaldavad veebisaidid. Kui 
hoolimata sellistest jõupingutustes osutub 
lastepornot kajastava sisu eemaldamine 
selle allikast keeruliseks, kuna
originaalmaterjalid ei asu ELis, tuleks 
kehtestada ka mehhanismid, et tõkestada 
ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende 
kaudu levitatakse lastepornot. Sel 
eesmärgil saab kasutada erinevaid 
asjakohaseid mehhanisme, sealhulgas 
hõlbustada pädevatel õigus- või 

(13) Lasteporno puhul on tegemist
seksuaalset kuritarvitamist kujutava 
visuaalse materjaliga. Lasteporno vastu 
võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Sellistele 
jõupingutustele vaatamata osutub 
lastepornot kajastava sisu eemaldamine 
selle allikast keeruliseks siis, kui
originaalmaterjalid ei asu ELis. 
Arvestades, et suuremat osa 
lehekülgedest, millele juurdepääs on 
tõkestatud, hoitakse sellistes riikides 
(peamiselt USAs ja ELis) asuvates 
serverites, kes on kirjutanud alla ÜRO 
lapse õiguste konventsioonile ja lapse 
õiguste konventsiooni 
fakultatiivprotokollile laste müügi, 
lasteprostitutsiooni ja -pornograafia 
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politseiasutustel korralduste andmist 
sellise juurdepääsu tõkestamiseks või 
toetada ja ergutada Interneti-teenuse 
pakkujaid vabatahtlikkuse alusel välja 
töötama toimimisjuhiseid ja suuniseid 
sellistele veebisaitidele juurdepääsu 
tõkestamiseks. Selleks et eemaldada laste 
kuritarvitamist kujutav materjal ja 
tõkestada sellele juurdepääsu, tuleks luua
riiklike asutuste koostöö ja seda 
tugevdada, eelkõige selleks, et tagada
võimalikult täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

kohta. Tuleks luua vahendid 
rahvusvahelise koostöö tugevdamiseks 
riigi- ja õigus- või politseiasutuste ning 
lastepornost teavitamise punktide vahel, et 
tagada lastepornot sisaldavate veebilehtede 
kustutamine ohutult ja kiiresti. Sellises 
tegevuses tuleb arvesse võtta 
lõppkasutajate õigusi, järgida kehtivaid 
õigus- ja kohtumenetlusi ning pidada kinni 
Euroopa inimõiguste konventsioonist ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartast. 
Turvalisema Interneti programmiga on 
loodud vihjeliinide võrgustik, et koguda 
teavet võrgus leviva ebaseadusliku sisuga 
materjali peamiste liikide kohta ning 
tagada, et sellise materjali kohta edastatud 
teateid uuritakse ja vahetatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada
lapse kuritarvitamist kujutava materjali
levikut, muutes õigusrikkujate jaoks sellise 
sisuga materjali üleslaadimise Internetti 
senisest keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja peatada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levik, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
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kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub lastepornot 
kajastava sisu eemaldamine selle allikast 
keeruliseks, kuna originaalmaterjalid ei asu 
ELis, tuleks kehtestada ka mehhanismid, et 
tõkestada ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
levitatakse lastepornot. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 
mehhanisme, sealhulgas hõlbustada 
pädevatel õigus- või politseiasutustel 
korralduste andmist sellise juurdepääsu 
tõkestamiseks või toetada ja ergutada 
Interneti-teenuse pakkujaid vabatahtlikkuse 
alusel välja töötama toimimisjuhiseid ja 
suuniseid sellistele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamiseks. Selleks et 
eemaldada laste kuritarvitamist kujutav 
materjal ja tõkestada sellele juurdepääsu, 
tuleks luua riiklike asutuste koostöö ja seda 
tugevdada, eelkõige selleks, et tagada 
võimalikult täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö ja 
parimate tavade vahetuse kaudu 
kolmandate riikide, rahvusvaheliste
organisatsioonide ja erinevate 
sidusrühmadega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub lastepornot 
kajastava sisu eemaldamine selle allikast 
keeruliseks, kuna originaalmaterjalid ei asu 
ELis, tuleks kehtestada ka mehhanismid, et 
tõkestada ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
levitatakse lastepornot. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 
mehhanisme, sealhulgas hõlbustada 
pädevatel õigus- või politseiasutustel 
korralduste andmist sellise juurdepääsu 
tõkestamiseks või toetada ja ergutada 
Interneti-teenuse pakkujaid vabatahtlikkuse 
alusel välja töötama toimimisjuhiseid ja 
suuniseid sellistele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamiseks. Selleks et 
eemaldada laste kuritarvitamist kujutav 
materjal ja tõkestada sellele juurdepääsu, 
tuleks luua riiklike asutuste koostöö ja seda 
tugevdada, eelkõige selleks, et tagada 
võimalikult täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab 
seksuaalset kuritarvitamist kujutavat 
visuaalset materjali, on teatavat liiki sisu,
mida ei saa pidada arvamuse 
avaldamiseks. Lasteporno vastu 
võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse
materjali levitamises või allalaadimises.
EL peaks eelkõige senisest tihedama 
koostöö kaudu kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
aitama kolmandate riikide asutustel 
lõplikult sulgeda nende territooriumil 
asuvad lastepornot sisaldavad veebisaidid.
Kui hoolimata sellistest jõupingutustes 
osutub lastepornot kajastava sisu 
eemaldamine selle allikast keeruliseks, 
kuna originaalmaterjalid ei asu ELis, tuleks 
kehtestada ka mehhanismid, et tõkestada 
ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
levitatakse lastepornot. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 
mehhanisme, sealhulgas hõlbustada 
pädevatel õigus- või politseiasutustel 
korralduste andmist sellise juurdepääsu 
tõkestamiseks või toetada ja ergutada 
Interneti-teenuse pakkujaid 
vabatahtlikkuse alusel välja töötama 
toimimisjuhiseid ja suuniseid sellistele 
veebisaitidele juurdepääsu tõkestamiseks. 
Selleks et eemaldada laste kuritarvitamist
kujutav materjal ja tõkestada sellele 

(13) Alla 18-aastaste isikute suhtes 
sooritatava seksuaalse tegevuse 
kujutamine on sellist liiki sisu, mille 
koostamine, omamine, levitamine, 
paljundamine, müümine või ostmine ei 
ole kaitstud põhiõigustele tuginemisega. 
Seega tuleb võtta meetmeid, et eemaldada
selline sisu allikast ja pidada
nõuetekohasele menetlusele vastavalt
kinni isikud, kes on süüdi sellise materjali
koostamises, levitamises või 
allalaadimises. Kui hoolimata sellistest 
jõupingutustes osutub lastepornot kajastava 
sisu eemaldamine selle allikast keeruliseks, 
kuna originaalmaterjalid ei asu ELis, tuleks 
kehtestada ka mehhanismid, et tõkestada 
ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
levitatakse laste seksuaalse 
kuritarvitamisega seotud materjali. Seni 
peaks EL võtma kõik vajalikud meetmed, 
eelkõige suurendades koostööd ja 
sõlmides kahe- või mitmepoolseid 
lepinguid, mille eesmärk on tagada, et 
kolmandate riikide ametiasutused 
kõrvaldavad tulemuslikult ja kiiresti laste
kuritarvitamist kujutava materjali, mida 
hoitakse või levitatakse nende 
territooriumil asuvast internetist. 
Komisjoni Safer Internet programmist 
rahastatava Rahvusvahelise Interneti 
Vihjeliinide Liidu INHOPE 
tegevuspiirkonda ja internetipõhist 
ebaseaduslikku infosisu käsitlevate 
raportite vahetust tuleks laiendada ja 
seega hõlbustada eespool nimetatud 
infosisu kustutamist ja uurimist. Topelttöö 
vältimiseks tuleks luua riiklike asutuste 
koostöö ja seda tugevdada, suurendades 
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juurdepääsu, tuleks luua riiklike asutuste 
koostöö ja seda tugevdada, eelkõige 
selleks, et tagada võimalikult täielikud 
riiklikud nimekirjad veebisaitidest, mis
sisaldavad lastepornot, ning vältida 
topelttööd. Sellises tegevuses tuleb arvesse 
võtta lõppkasutajate õigusi, järgida 
kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi ning 
pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid 
uuritakse ja vahetatakse.

olemasolevaid vahendeid, mis võimaldab 
teavitada kiiresti internetiteenuste 
pakkujaid nõuetekohasele menetlusele 
vastavalt. Sellises tegevuses tuleb arvesse 
võtta lõppkasutajate õigusi, järgida 
kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi ning 
pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada lõigetes 2–5 nimetatud 
tahtlike tegude karistatavus.

1. Liikmesriigid võivad subsidiaarsuse 
põhimõtte kohaselt kehtestada ise oma 
kriminaalkaristused. Nad võtavad 
vajalikud meetmed, et tagada lõigetes 2–5 
nimetatud tahtlike tegude eest karmi 
karistuse, võttes arvesse toime pandud 
kuriteo raskusastet.

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalset kuritarvitamist või 
seksuaalsuhet seksuaalsel eesmärgil pealt 
vaatama panemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

2. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalset kuritarvitamist või 
seksuaalsuhet seksuaalsel eesmärgil pealt 
vaatama panemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus, ja keeld 
võtta vastu tööd, mis eeldab kontakte 
lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 61
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalsuhtesse kaasamise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt viieaastane vangistus.

3. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalsuhtesse kaasamise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalsuhtesse kaasamise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt viieaastane vangistus.

3. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalsuhtesse kaasamise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt viieaastane vangistus, ja keeld 
võtta vastu tööd, mis eeldab kontakte 
lastega.

Or. it
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Muudatusettepanek 63
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt i 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui selleks on kuritarvitatud lapse suhtes 
saavutatud usaldust, võimu või mõju, 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt kaheksa-aastane vangistus, või

i) kui selleks on kuritarvitatud lapse suhtes 
saavutatud usaldust, võimu või mõju, 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt kaheksa-aastane vangistus ja 
keeld võtta vastu tööd, mis eeldab 
kontakte lastega. Kui tegemist on oma 
lapsi kuritarvitanud vanematega, tuleb 
karistusega tagada laste kaitse kuriteo 
kordumise eest. 

Or. it

Muudatusettepanek 64
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt ii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kui selleks on kuritarvitatud lapse eriti 
kaitsetut, eelkõige vaimse või füüsilise 
puude või sõltuvussuhte tõttu tekkinud 
olukorda, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus, või

ii) kui selleks on kuritarvitatud lapse eriti 
kaitsetut, eelkõige vaimse või füüsilise 
puude või sõltuvussuhte tõttu tekkinud 
olukorda, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus, ja keeld võtta vastu 
tööd, mis eeldab kontakte lastega. 

Or. it

Muudatusettepanek 65
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt ii 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kui selleks on kuritarvitatud lapse eriti 
kaitsetut, eelkõige vaimse või füüsilise 
puude või sõltuvussuhte tõttu tekkinud 
olukorda, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus, või

ii) kui selleks on kuritarvitatud lapse eriti 
kaitsetut, eelkõige vaimse või füüsilise 
puude, vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse või 
sõltuvussuhte tõttu tekkinud olukorda, 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt kaheksa-aastane vangistus, või
või

Or. en

Muudatusettepanek 66
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt iii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kui selleks on kasutatud sundi, jõudu 
või ähvardusi, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

iii) kui selleks on kasutatud sundi, jõudu 
või ähvardusi, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus, ja keeld võtta 
vastu tööd, mis eeldab kontakte lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 67
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse sundimise eest seksuaalsuhtesse 
kolmanda isikuga määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

5. Lapse sundimise eest seksuaalsuhtesse 
kolmanda isikuga määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus, ja keeld võtta 
vastu tööd, mis eeldab kontakte lastega.

Or. it
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Muudatusettepanek 68
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus, ja keeld võtta vastu tööd, mis 
eeldab kontakte lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 69
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus, ja keeld 
võtta vastu tööd, mis eeldab kontakte 
lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 70
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
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vähemalt kaheaastane vangistus. vähemalt kaheaastane vangistus, ja keeld 
võtta vastu tööd, mis eeldab kontakte 
lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 71
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus, ja keeld 
võtta vastu tööd, mis eeldab kontakte 
lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 72
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus.

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus, ja keeld võtta vastu tööd, mis 
eeldab kontakte lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 73
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6 – lõik 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilistel asjaoludel on karistuse 
maksimummääraks vähemalt kaheksa 
aastat. Seda kohaldatakse eelkõige juhul,
kui laps on ohus, tema vastu kasutatakse 
äärmist vägivalda, mis põhjustab lapsele 
tõsist kahju, või kui tegu on oma 
olemuselt süstemaatilise või 
organiseeritud etteastega.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
viieaastane vangistus.

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
viieaastane vangistus, ja keeld võtta vastu 
tööd, mis eeldab kontakte lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 75
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus, ja keeld 
võtta vastu tööd, mis eeldab kontakte 
lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 77
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisele sundimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

9. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisele sundimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus, ja 
keeld võtta vastu tööd, mis eeldab 
kontakte lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 78
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lapse lasteprostitutsioonis osalemiseks 
värbamise eest määratakse karistus, mille 

10. Lapse lasteprostitutsioonis osalemiseks 
värbamise eest määratakse karistus, mille 
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maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus.

maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus, ja keeld võtta vastu 
tööd, mis eeldab kontakte lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 79
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimise 
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimise 
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus, ja keeld võtta 
vastu tööd, mis eeldab kontakte lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 80
Nicole Kiil-Nielsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastepornoga seotud süüteod Laste kuritarvitamist kujutava materjaliga 
seotud süüteod

Or. en

Selgitus

Lasteporno on problemaatiline sõna. Tavatähenduses viitab sõna „pornograafia” mõlema 
poole nõusolekul toimuvale aktile täiskasvanute vahel. Sõnad „laste kuritarvitamist kujutav 
materjal” viitavad selgelt asjaolule, et tegemist on kuriteotõendiga.
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Muudatusettepanek 81
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) reisi kavandamine eesmärgiga toime 
panna mõni artiklites 3–6 nimetatud 
süütegu.

b) reisi kavandamine ja/või muud 
korraldused eesmärgiga toime panna mõni 
artiklites 3–6 nimetatud süütegu.

Or. en

Selgitus

Lastega seotud seksiturismi korraldamisel ei kuulu nende hulka, kes soodustavad laste 
seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist, mitte ainult reisi korraldajad, nagu 
reisikorraldajad ja -bürood, vaid ka paljud teised teenuseid osutavad vahendajad, nagu 
hotellid, hostelid, giidid, tõlketeenuste pakkujad jne.

Muudatusettepanek 82
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) süütegu pandi toime lapse suhtes, kes oli 
eriti kaitsetus olukorras, eelkõige vaimse 
või füüsilise puude või sõltuvussuhte tõttu;

b) süütegu pandi toime lapse suhtes, kes oli 
eriti kaitsetus olukorras, eelkõige vaimse 
või füüsilise puude, vaesuse, sotsiaalse 
tõrjutuse või sõltuvussuhte tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
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meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
nimetatud süüteos süüdimõistetud füüsilise 
isiku tegevust, mis eeldab korrapäraseid 
kontakte lastega, võib ajutiselt või alaliselt
tõkestada.

meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
nimetatud süüteos süüdimõistetud füüsilise 
isiku tegevust, mis eeldab korrapäraseid 
kontakte lastega, tõkestatakse ajutiselt või 
alaliselt.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud 
meede kantakse süüdimõistva kohtuotsuse 
teinud liikmesriigi karistusregistrisse.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud 
meede kantakse süüdimõistva kohtuotsuse 
teinud liikmesriigi karistusregistrisse.
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
õiguslikus ja muud meetmeid, et tagada, 
et karistusregistreid kontrollitakse 
igakord, kui isik taotleb töökohta, mis 
eeldab regulaarset kontakti lastega.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid peaksid tagama, et 
riigile ja eraõiguslikele 
organisatsioonidele, kelle tegevus eeldab 
korrapärast kontakte lastega, 
kehtestatakse positiivne kohustus 
kontrollida aktiivselt uute töötajate 
karistusregistrit, ning et lastele teenuseid 
pakkuvad asutused, sealhulgas koolid, 
koostavad tugevad ja aktiivsed 
lastekaitseprogrammid.
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Or. en

Selgitus

Andmete säilitamist ja jagamist tuleb täiendada korrapäraselt lastega tegelevate 
organisatsioonide meetmetega, mis tagavad, et juhul, kui tööotsija kandideerib kohale, mis 
eeldab korrapäraseid kontakte lastega, kontrollitakse tema karistusregistrit enne töökoha 
pakkumist.

Muudatusettepanek 86
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette võimaluse jätta
lapsohvrile artiklis 4 ja artikli 5 lõigetes 4–
6 nimetatud süütegudes süüdistus
esitamata või karistus määramata, kui tema 
osalemine ebaseaduslikus tegevuses 
tulenes otseselt asjaolust, et tema suhtes oli 
toime pandud mõni selline süütegu.

Liikmesriigid jätavad lapsohvrile artiklis 4 
ja artikli 5 lõigetes 4–6 nimetatud 
süütegudes süüdistuse esitamata või
karistuse määramata, kui tema osalemine 
ebaseaduslikus tegevuses tulenes otseselt 
asjaolust, et tema suhtes oli toime pandud 
mõni selline süütegu.

Or. en

Selgitus

Lapsohvri puhul ei tuleks eeldada, et ta nõustub prostitutsiooniga või osalemisega laste 
kuritarvitamist kujutavas visuaalses materjalis. Kriminaalvastutus lasub täielikult 
õigusrikkujal olenemata ohvri näilisest või oletatavast „nõusolekust”.

Muudatusettepanek 87
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–7 
nimetatud süütegude uurimine või nende 
eest süüdistuse esitamine ei sõltu ohvri 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–7 
nimetatud süütegude uurimine või nende 
eest süüdistuse esitamine ei sõltu ohvri 
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antud tunnistustest ega süüdistusest ning et 
kriminaalmenetlust võib jätkata ka juhul, 
kui ohver on oma avalduse tagasi võtnud.

antud tunnistustest ega süüdistusest ning et 
kriminaalmenetlust võib jätkata ka juhul, 
kui ohver on oma avalduse tagasi võtnud.
Menetlusi rakendatakse liikmesriikides 
kehtivate õigusaktide kohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 88
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada tõhusate 
uurimisvahendite kättesaadavus isikutele, 
üksustele või asutustele, kelle ülesandeks 
on artiklites 3–7 nimetatud süütegude 
uurimine või nende eest süüdistuse 
esitamine, ning võimaldavad korraldada 
varjatud jälitustoiminguid vähemalt 
juhtumites, kus kasutatakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat.

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada tõhusate 
uurimisvahendite kättesaadavus isikutele, 
üksustele või asutustele, kelle ülesandeks 
on artiklites 3–7 nimetatud süütegude 
uurimine või nende eest süüdistuse 
esitamine, ning võimaldavad korraldada 
varjatud jälitustoiminguid vähemalt 
juhtumites, kus kasutatakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat. Need 
meetmed peab eelnevalt heaks kiitma 
asjaomase liikmesriigi asjakohane 
õigusasutus ning need viiakse ellu selle 
asutuse järelevalve all.

Or. es

Muudatusettepanek 89
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, analüüsides 
selleks eelkõige lastepornot kujutavaid 

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda viivitamata tuvastada 
artiklites 3–7 nimetatud süütegude ohvrid, 
analüüsides selleks eelkõige lastepornot 
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materjale, nagu fotod ja audiovisuaalsed 
salvestused, mis on edastatud või 
kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

kujutavaid materjale, nagu fotod ja 
audiovisuaalsed salvestused, mis on
edastatud või kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

Or. it

Muudatusettepanek 90
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, analüüsides 
selleks eelkõige lastepornot kujutavaid 
materjale, nagu fotod ja audiovisuaalsed 
salvestused, mis on edastatud või 
kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, toetades neid 
ja analüüsides selleks eelkõige lastepornot 
kujutavaid materjale, nagu fotod ja 
audiovisuaalsed salvestused, mis on 
edastatud või kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad andma vajalikud rahalised ja inimressursid, et tagada uurimisasutuste 
maksimaalne suutlikkus ja tõhusus.

Muudatusettepanek 91
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 – lõik 1a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nii nagu terrorismivastase võitluse 
meetmete puhul, tuleks ka käesoleva 
direktiivi artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude toimepanijate suhtes kasutada 
järelevalvet ja ennetusmeetmeid. Selleks 
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uurib komisjon, kas Euroopa 
kiirhoiatussüsteemi loomine on teostatav, 
et kooskõlastada liikmesriikide 
ametiasutuste küberkuritegevuse vastane 
tegevus ja ennetada pedofiilide ja 
seksuaalahistajate süütegusid, nagu 
nõudis parlament oma 23. juuni 2010. 
aasta resolutsioonis pedofiilide ja 
seksuaalahistajate vastase Euroopa 
kiirhoiatussüsteemi loomise kohta1, mis 
võeti vastu absoluutse häälteenamusega. 
____
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0247.

Or. it

Muudatusettepanek 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid innustava riigi- ja 
eraorganisatsioone, kelle tegevus hõlmab 
pidevat lastega suhtlemist, oma töötajaid 
korrapäraselt koolitama, et nad oleksid 
võimelised laste kuritarvitamise juhtumeid 
paremini ära tundma ja teaksid, keda 
sellest teavitada.

Or. en

Selgitus

Kui töötajaid koolitatakse kuritarvitamise juhtumeid ära tundma, teavitatakse sellistest 
juhtumitest tõenäoliselt kiiremini.

Muudatusettepanek 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid võtavad meetmeid 
tagamaks, et ohvritel on juurdepääs 
konfidentsiaalsetele lastesõbralikele 
teavitamis- ja 
edasisuunamismehhanismidele, nagu 
usaldustelefon ja internetipõhine 
usalduskontakt, ning et vastajateks 
oleksid kuritarvitamise alal koolitatud 
spetsialistid. 

Or. en

Selgitus

Lapsesõbralike teavitamismehhanismide ja teabeteenuste loomine annab lapsohvritele 
suurema sõltumatuse ja julgustab neid kuritarvitamisest teatama.

Muudatusettepanek 94
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid anonüümse teavitamisteenuse 
loomiseks interneti kasutajatele, kes 
juhuslikult avastavad laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutava materjali 
internetis.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid lastele nõu ja abi andmiseks 
vajalike teabeteenuste loomiseks, nagu 
spetsiaalsed usaldustelefonid ja 
internetisaidid.

Or. es

Muudatusettepanek 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik võib otsustada, et ta ei 
kohalda lõike 1 punktides c ja d sätestatud 
jurisdiktsiooni käsitlevaid norme või 
kohaldab neid ainult erijuhtudel või -
asjaoludel, kui süütegu on toime pandud 
väljaspool tema territooriumi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 97
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid lapsohvrite eraelu 
puutumatuse, nende isiku ja maine 
kaitseks, takistades teabe avalikku 
levitamist. 

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et ohvrite 
õigused on täielikult kaitstud:
a) teavitades lapsohvrit tema õigustest ja 
kasutada olevatest teenustest ning, välja 
arvatud juhul, kui lapsohver ei soovi 
sellist teavet saada, sellest, kuidas
menetletakse tema esitatud kaebust, 
milline on esitatud süüdistus, uurimise või 
menetluse seis ning lapsohvri osa selles ja 
millised on tulemused;
b) tagades vähemalt neil juhtudel, kui 
ohver ja tema pere võivad olla ohus, et 
neid võidakse vajaduse korral teavitada, 
kui kohtulikule vastutusele võetud või 
süüdi mõistetud isik ajutiselt või lõplikult 
vabastatakse;
c) kaitstes lapsohvri eraelu puutumatust, 
tema isikut ja mainet, võttes vastavalt 
rahvusvahelisele õigusele meetmeid, mis 
takistavad lapsohvrit tuvastada 
võimaldava teabe levitamist;
(d) tagades lapsohvri, tema pere ja tema 
nimel tunnistanud isikute kaitstuse 
ähvarduste, kättemaksu ja uue ahistamise 
eest;
e) tagades, et kohtus ja 
õiguskaitseasutustes välditakse ohvri ja 
õigusrikkuja kokkupuutumist, välja 
arvatud juhul, kui pädevad asutused 
otsustavad lapse parimatest huvidest 
lähtudes teisiti või kui selline kokkupuude 
on uurimise või menetluse huvides 
vajalik. 

Or. en
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Selgitus

Vastavalt 2007. aasta Euroopa Nõukogu konventsioonile laste kaitse kohta seksuaalse 
ärakasutamise ja kuritarvitamise eest (artikkel 30).

Muudatusettepanek 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid peaksid tunnustama 
lapsohvreid kui aktiivseid osalisi 
seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise vastases võitluses, tagama 
nende seisukohtade ärakuulamise ning 
astuma samme, et aidata lastel välja 
arendada eluoskused, et nad tunneksid 
ära ja väldiksid olukordi, milles nad 
võivad sattuda kuritarvitamise ohvriks.

Or. en

Selgitus

See vastab lapse õiguste konventsiooni artiklile 12, milles rõhutatakse, kui tähtis on 
võimaldada lapsel väljendada oma vaateid vabalt kõikides teda puudutavates küsimustes. 

Muudatusettepanek 100
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kui ei ole 
teada sellise isiku vanus, kelle suhtes on 
toime pandud mõni artiklites 3–7 
nimetatud süütegu, ja on põhjust arvata, 
et isik on laps, käsitatakse isikut lapsena, 
et ta saaks kuni tema vanuse 
kindlakstegemiseni kooskõlas artiklitega 

2. Liikmesriigid kehtestavad laste 
kaitsmiseks ennetavad meetmed. Need 
hõlmavad järgmist:
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18 ja 19 viivitamata abi, toetust ja kaitset.
i) kampaaniad inimeste teadlikkuse 
tõstmiseks ja õpetamiseks, kuidas ära 
tunda lapse seksuaalse kuritarvitamise 
märke nii võrgukeskkonnas kui ka 
väljaspool seda. Avalikkusele tuleks anda 
teavet ja tuge, et aidata inimestel lapsi 
kaitsta;
ii) teadlikkuse tõstmise programmid 
koolides ja muudes lastega tegelevates 
asutustes, et õpetada lapsi tundma ära ja 
vältima ohtlikke olukordi;
iii) meetmed tagamaks, et interneti 
suhtlusvõrgustikes on nn paanikanupp 
selleks, et lapsed saaksid hoiatada 
asjaomaseid asutusi sobimatust 
seksuaalsest käitumisest, kuna üha 
sagedamini otsitakse jututubades ja 
suhtlusvõrgustikes lastega kontakti 
seksuaalsuhte eesmärgil. Selleks tuleb 
kehtestada selged ja arusaadavad 
järelmeetmed, kus on kirjas, kellele teade 
läheb, kuidas seda käsitletakse ning 
millist tuge ja abi antakse lapsele;
iv) tausta range kontroll kriminaalpolitsei 
poolt enne tööle võtmist ametikohtadele, 
mis hõlmavad nii vabatahtlikku kui ka 
palgalist tööd laste ja alla 18-aastaste 
noortega;
v) meetmed uurimaks võimalust 
rakendada nn punase ohutaseme 
süsteemi, mille raames edastavad 
liikmesriigid teineteisele teavet/andmeid 
kõige ohtlikumate lastevastastes 
seksuaalkuritegudes süüdimõistetud 
isikute kohta, kui kurjategija reisib ELis; 
kõnealuse teabe/andmete suhtes 
kohaldatakse kõiki kehtivaid ELi ja 
siseriiklikke andmekaitset käsitlevaid 
õigusakte.

Or. it
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Muudatusettepanek 101
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad laste 
kaitsmiseks ennetavaid meetmeid. Need 
hõlmavad järgmist:
a) teavitus- ja hariduskampaaniad, mis 
õpetavad tuvastama märke laste 
seksuaalsest kuritarvitamisest nii 
võrgukeskkonnas kui ka sellest väljaspool.
Elanikkonnale tuleks anda teavet ja tuge, 
et aidata lapsi kaitsta;
b) sobivate koolitusprogrammide 
pakkumine lapsevanematele, et aidata 
neid igapäevases suhtlemises oma lastega 
ja nende kohtlemises ning ka laste 
kuritarvitamise juhtumite ennetamisel, 
mahasurumisel ja avastamisel, et 
lapsevanemad saaksid igati abiks olla; 
c) hariduslikud teadlikkuse tõstmise 
programmid koolides ja muudes lastega 
tegelevates asutustes, et õpetada lapsi 
tundma ära ja vältima ohtlikke olukordi;
d) seksuaalhariduse sisseviimine kõigi 
liikmesriikide koolides, et lastel oleks juba 
varakult juurdepääs mitmekülgsele ja 
lihtsalt mõistetavale teabele seksuaal- ja 
soojätkamisküsimuste kohta, et nad 
tunneksid end iseenda, oma keha ja 
seksuaalsuse suhtes hästi;
e) meetmed tagamaks, et interneti 
suhtlusvõrgustike saitidel on nn 
paanikanupp selleks, et lapsed saaksid 
hoiatada asjaomaseid asutusi sobimatust 
seksuaalsest käitumisest, kuna üha 
sagedamini otsitakse jututubades ja 
suhtlusvõrgustike saitidel lastega kontakti 
seksuaalsuhte eesmärgil. Tuleb 
kehtestada selged ja arusaadavad 
järelmeetmed, kus on kirjas, kellele teade 
läheb, kuidas seda käsitletakse ning 



PE450.622v01-00 36/48 AM\833654ET.doc

ET

millist tuge ja abi antakse lapsele;
f) piisava teabe andmine raadio- ja 
televisioonisaadete kaudu ohtude kohta, 
mis on seotud interneti järelevalveta 
kasutamisega laste poolt, ning selle kohta, 
kuidas lapsi ohtlikele veebisaitidele 
juurdepääsu eest kaitsta;
g) tausta range kontroll kriminaalpolitsei 
poolt enne tööle võtmist ametikohtadele, 
mis hõlmavad nii vabatahtlikku kui ka 
palgalist tööd laste ja alla 18-aastaste 
noortega;
h) meetmed uurimaks võimalust 
rakendada nn punase ohutaseme 
süsteemi, mille raames edastavad 
liikmesriigid teineteisele teavet/andmeid 
kõige ohtlikumate lastevastastes 
seksuaalkuritegudes süüdimõistetud 
isikute kohta, kui kurjategija reisib ELis.
Kõnealuse teabe/andmete suhtes 
kohaldatakse kõiki kehtivaid ELi ja 
siseriiklikke andmekaitset käsitlevaid 
õigusakte.

Or. el

Muudatusettepanek 102
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriike tuleks julgustada 
kasutama kriminaalkurjategijatelt 
konfiskeeritud vara lasteporno ohvrite 
ravi ja ühiskonda integreerimise teenuste 
rahastamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
lisameetmeid tagamaks, et õigusrikkuja 
perekond ei kannataks eraldatuse ja 
häbimärgistamise tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Piiramata kaitseõigust, võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks, 
et artiklites 3–7 nimetatud süütegude
kriminaaluurimises:

3. Piiramata kaitseõigust, võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks, 
et artiklites 3–7 nimetatud süütegude
kriminaalmenetlustes:

Or. en

Selgitus

Sõnastus vastab komisjoni ettepanekule direktiivi kohta, milles käsitletakse inimkaubanduse 
tõkestamist ja selle vastast võitlust ning ohvrite kaitset (artikli 14 lõige 3).

Muudatusettepanek 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toimuvad vestlused lapsohvriga 
vajaduse korral selleks loodud või 

b) toimuvad vestlused lapsohvriga 
vajaduse korral selleks loodud või 
kohandatud ruumides, kus laps tunneb 
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kohandatud ruumides; ennast kindlalt;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse lapse kaitstuse tasandi tõstmist.

Muudatusettepanek 106
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toimuvad vestlused lapsohvriga
vajaduse korral selleks loodud või 
kohandatud ruumides;

b) toimuvad vestlused lapsohvriga selleks 
loodud või kohandatud ruumides;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) juhivad võimaluse ja vajaduse korral
kõiki lapsohvriga peetavaid vestlusi samad 
isikud;

d) juhivad kõiki lapsohvriga peetavaid 
vestlusi samad isikud;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt f 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) võib lapsohvriga kaasas olla tema 
esindaja või vajaduse korral tema valitud 
täiskasvanu, kui selle isiku suhtes ei ole 
tehtud vastupidist põhjendatud otsust.

(f) peaks lapsohvriga kaasas olema tema
määratud hooldaja, juriidiline esindaja 
või vajaduse korral tema valitud 
täiskasvanu, kui selle isiku suhtes ei ole 
tehtud vastupidist põhjendatud otsust.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse lapse kaitstuse tasandi tõstmist.

Muudatusettepanek 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–7 
nimetatud süütegudega seotud 
kriminaalmenetluses võib teha järgmise 
otsuse:

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–7 
nimetatud süütegudega seotud 
kriminaalmenetluses tuleb teha järgmine 
otsus:

Or. en

Muudatusettepanek 110
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada võimalus osaleda 
tõhusates sekkumisprogrammides või –
meetmetes, mille eesmärk on vältida ja 
minimeerida laste vastu suunatud 
seksuaalse iseloomuga süütegude 
kordumise riski. Sellistes programmides 

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada võimalus osaleda 
tõhusates sekkumisprogrammides või -
meetmetes, nagu meetmed õigusrikkuja 
rehabiliteerimiseks ja 
taasintegreerimiseks, mille eesmärk on 
vältida ja minimeerida laste vastu suunatud 
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või meetmetes on vastavalt riiklikus 
õiguses sätestatud tingimustele võimalik 
osaleda nii vanglas kui ka väljaspool 
vanglat kogu kriminaalmenetluse jooksul.

seksuaalse iseloomuga süütegude 
kordumise riski. Sellistes programmides 
või meetmetes on vastavalt riiklikus 
õiguses sätestatud tingimustele võimalik 
osaleda nii vanglas kui ka väljaspool 
vanglat kogu kriminaalmenetluse jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada võimalus osaleda 
tõhusates sekkumisprogrammides või –
meetmetes, mille eesmärk on vältida ja 
minimeerida laste vastu suunatud 
seksuaalse iseloomuga süütegude 
kordumise riski. Sellistes programmides
või meetmetes on vastavalt riiklikus 
õiguses sätestatud tingimustele võimalik 
osaleda nii vanglas kui ka väljaspool 
vanglat kogu kriminaalmenetluse jooksul.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada võimalus osaleda 
tõhusates seksuaalkurjategijate 
üldtunnustatud raviprogrammides või 
meetmetes, mille eesmärk on vältida ja 
minimeerida laste vastu suunatud 
seksuaalse iseloomuga süütegude 
kordumise riski. Sellistes
seksuaalkurjategijate üldtunnustatud 
raviprogrammides või meetmetes on 
vastavalt riiklikus õiguses sätestatud 
tingimustele võimalik osaleda nii vanglas 
kui ka väljaspool vanglat kogu 
kriminaalmenetluse jooksul. Liikmesriigid 
pakuvad mees- või naissoost õigusrikkuja 
pere toetamiseks tugi- ja 
nõustamisprogramme.

Or. de

Selgitus

Ka naised on lastepornot hõlmavate kuritegude toimepanemises ja selliste materjalide 
internetis levitamises kaasosalised. 
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Muudatusettepanek 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliseid sekkumisprogramme või -
meetmeid kohandatakse vastavalt 
seksuaalse iseloomuga süütegusid 
toimepanevate laste konkreetsetele 
arenguvajadustele, sealhulgas lapsed, kes 
ei ole kriminaalvastutusele võtmise eas.

Selliseid sekkumisprogramme või -
meetmeid kohandatakse vastavalt 
seksuaalse iseloomuga süütegusid teiste 
laste suhtes toimepanevate laste 
konkreetsetele arenguvajadustele, 
sealhulgas lapsed, kes ei ole 
kriminaalvastutusele võtmise eas.
Liikmesriigid peaksid tagama, et sellistele 
lastele pakutaks asjakohast abi, mis 
hõlmab nende konkreetsete vajaduste 
hindamist ja kuritegeliku käitumise 
asjakohast ravi.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastepornot sisaldavatele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamine

Lastepornot sisaldavate veebisaitide 
sulgemine

Or. en

Muudatusettepanek 114
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastepornot sisaldavatele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamine

Laste seksuaalse kuritarvitamisega seotud 
materjali sisaldavate veebisaitide 



PE450.622v01-00 42/48 AM\833654ET.doc

ET

sulgemine

Or. en

Muudatusettepanek 115
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse. 
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 116
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse. 
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et sulgeda lastepornot
sisaldavad või seda levitavad veebisaidid 
nende tekkekohas ning tagada 
kuritarvitamist kujutava materjali kiire 
eemaldamine.
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võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse. 
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et saavutada laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavate internetis 
hoitavate või levitatavate materjalide kiire 
eemaldamine nende tekkekohas. 
Tekkekohas eemaldamise suhtes 
kohaldatakse selgeid õiguslikke ja 
kohtulikke kaitsemeetmeid, eelkõige
tõendusmaterjali säilitamiseks 
kriminaaluurimise jaoks. Lisaks võtavad 
komisjon ja liikmesriigid kõik vajalikud 
meetmed, et kehtestada menetlused 
sellisest sisust kiireks teavitamiseks ja 
selle eemaldamiseks, kui tekkekoht on 
kolmandas riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse. 
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse, juhul kui 
ei ole võimalik neid saite kohe sulgeda. 
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kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

Or. es

Muudatusettepanek 119
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 
2001. aasta direktiiviga 2001/29/EÜ 
(autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õiguste teatavate aspektide ühtlustamise 
kohta infoühiskonnas)1 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta direktiiviga 2004/48/EÜ 
intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
kohta2 ning Euroopa Kohtu 19. veebruari 
2009. aasta määrusega kohtuasjas C-
557/07 menetluses LSG-Gesellschaft zur 
Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten GmbH v Tele2 
Telecommunication GmbH3 vajalikud 
meetmed, et suurendada internetiteenuste 
pakkujate vastutustunnet, et nad keelaksid 
juurdepääsu nendele teadaolevatele 
lasteporno saitidele.
___________
1 EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10.
2 ELT L 157, 30.4.2004, lk 45.
3 ELT C 113, 16.5.2009, lk 14. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 120
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tuleb tunnistada, et lasteporno 
visuaalse materjali vaatamiseks internetis 
on palju juurdepääsuvõimalusi ning 
õigusrikkujad kohanevad tehnoloogia 
arengu ja rakendustega. 

Or. en

Muudatusettepanek 121
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Domeeni omaniku vastutustunnet 
tema veebisaidil registreeritud sisu eest 
tuleks suurendada.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et sulgeda veebisaidid, mis 
sisaldavad või mille kaudu levitatakse 
lastepornot.

Or. en
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Muudatusettepanek 123
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.
Liikmesriigid võtavad tõhusad meetmed, 
et uurida ebaseadusliku sisuga veebisaite 
piiriülese koostöö raames.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid asjakohased 
õiguskaitsemeetmed, et teavitada 
liikmesriike kiiresti laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutava materjali 
olemasolust ja saavutada selle 
eemaldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kahjulike veebisaitide 
kindlakstegemisel käesoleva direktiivi 
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alusel ning asjakohastes menetlustes 
nende sulgemiseks või tõkestamiseks tuleb 
võtta täielikult arvesse internetikasutajate 
põhiõigusi, see peab põhinema 
läbipaistvatel menetlustel ning toimuma 
kohtuliku kontrolli ja järelevalve all.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tuleb tõdeda, et lastepornot 
kujutavate aktiivsete kommertssaitide arv 
on oluliselt vähenenud ning lastepornot 
kujutavate kommertssaitide haldajad 
peamiselt levitavad visuaalset materjali, 
kuid ei tooda seda. Kommertssaitidel 
kujutatav visuaalne materjal on tavaliselt 
vana ja sageli ümbertöödeldud.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Euroopa finantskoalitsioon peaks 
laiendama oma volitusi tegelemaks kogu 
lasteporno visuaalse materjaliga 
internetis, mitte ainult lasteporno 
kommertssaitidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 128
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile aastaaruande liikmesriikide 
tegevuse kohta laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutava materjali 
eemaldamisel internetiteenustest.

Or. en


