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Tarkistus 40
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kaikkien sidosryhmien keskuudessa 
olisi noudatettava nollatoleranssia 
pyrittäessä torjumaan lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä ja seksuaalista riistoa sekä 
lapsipornografiaa.

Or.en

Tarkistus 41
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a)Lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön syyllistyvien naisten 
aiheuttama vaara olisi tutkittava samoin 
kuin siihen syyllistyvien miesten 
aiheuttama vaara.

Or.en

Tarkistus 42
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 
riiston vakavista muodoista olisi 
määrättävä tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia. Vakaviin 

(6) Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 
riiston vakavista muodoista olisi 
määrättävä tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia. Vakaviin 
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muotoihin luetaan erityisesti seksuaalisen 
hyväksikäytön ja riiston monenlaiset 
esiintymismuodot, jotka perustuvat tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöön. Myös 
lapsipornografian määritelmää olisi 
selkeytettävä ja lähennettävä vastaamaan 
kansainvälisissä sopimuksissa esiintyvää 
määritelmää.

muotoihin luetaan erityisesti seksuaalisen 
hyväksikäytön ja riiston monenlaiset 
esiintymismuodot, jotka perustuvat tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöön, kuten 
"grooming" (lasten houkuttelu verkossa 
seksuaalisen hyväksikäytön 
tarkoituksessa) sosiaalisissa verkostoissa 
ja keskusteluryhmissä. Myös 
lapsipornografian määritelmää olisi 
selkeytettävä ja lähennettävä vastaamaan 
kansainvälisissä sopimuksissa esiintyvää 
määritelmää.

Or.en

Tarkistus 43
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Samaan aikaan on korostettava sitä, 
että erilaisia kulttuurisia ja oikeudellisia 
perinteitä ei voida käyttää lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja 
lapsipornografian peittelemiseksi.

Or.es

Tarkistus 44
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 
suojelee rikoksentekijöiden 
nimettömyyttä. Jotta voidaan varmistaa 
tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten 

(8) Rikosten tutkintaa, niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa ja rikoksentekijän 
tunnistamista olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö; verkkoavaruuden 
nimettömyyden ei saa antaa häiritä 
tutkintaa eikä estää rikoksentekijän 
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tuloksekas tutkinta ja niihin liittyvä 
syytteeseenpano, näistä toimista vastaavat 
tarvitsevat tehokkaita työvälineitä. Näitä 
voivat olla peiteoperaatiot, telekuuntelu, 
tarkkailu, myös etävalvonta, pankkitilien 
seuranta tai muut rahoitusta koskevat 
tutkintakeinot.

nopeaa jäljittämistä. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
toimenpiteitä varmistaakseen, että 
verkkoavaruuden käyttäjät voivat pysyä 
nimettöminä julkisuudessa mutta heidät 
voidaan tunnistaa välittömästi, jos on 
tehty rikos, erityisesti jos rikos on 
tapahtunut sellaisessa verkkotilassa, jossa 
riski lasten houkutteluun seksuaalisen 
hyväksikäytön tarkoituksessa on kaikkein 
suurin, kuten sosiaalisissa verkostoissa, 
foorumeilla, sosiaalisessa mediassa ja 
verkkopäiväkirjoissa. Jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä tarkoitettujen 
rikosten tuloksekas tutkinta ja niihin 
liittyvä syytteeseenpano, näistä toimista 
vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä. Näitä voivat olla 
peiteoperaatiot, telekuuntelu, tarkkailu, 
myös etävalvonta, pankkitilien seuranta tai 
muut rahoitusta koskevat tutkintakeinot.

Or.it

Tarkistus 45
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 
suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä. 
Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta 
ja niihin liittyvä syytteeseenpano, näistä 
toimista vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä. Näitä voivat olla 
peiteoperaatiot, telekuuntelu, tarkkailu, 
myös etävalvonta, pankkitilien seuranta tai 
muut rahoitusta koskevat tutkintakeinot.

(8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 
suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä. 
Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta
ja niihin liittyvä syytteeseenpano, näistä 
toimista vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä. Näitä voivat olla 
peiteoperaatiot, telekuuntelu, tarkkailu, 
myös etävalvonta, pankkitilien seuranta tai 
muut rahoitusta koskevat tutkintakeinot.
Kyseessä olevan jäsenvaltion asiasta 
vastaavan oikeusviranomaisen olisi 
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annettava lupa tällaiselle tutkinnalle ja se 
olisi suoritettava kyseisen viranomaisen 
valvonnassa.

Or.es

Tarkistus 46
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Nopean hälytyksen järjestelmä, jossa 
poliisille tai paikallisiin vihjepuhelimiin 
raportoidaan säännöllisesti internetissä 
olevasta epäillystä lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä esittävästä aineistosta, 
auttaisi todennäköisesti merkittävällä 
tavalla lopettamaan nopeasti 
seksuaalirikollisen toimet. Jos 
viranomaisille ja internetin palvelujen 
tarjoajille ilmoitetaan välittömästi 
tällaisen laittoman aineiston 
olemassaolosta verkossa, ne voivat ryhtyä 
pikaisesti asianmukaisiin toimiin 
laittoman aineiston poistamiseksi siten, 
että se ei ole yleisön saatavilla, ja säästää 
todisteet rikosoikeudellista tutkintaa 
varten.

Or.en

Tarkistus 47
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Lainkäyttövaltaa koskevia sääntöjä 
olisi muutettava, jotta lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tai riistoon syyllistyneet 
Euroopan unionista lähtöisin olevat 

(9) On ehdottoman tärkeää lujittaa lakien, 
myös kansainvälisen rikosoikeuden, 
vaikuttavuutta, jotta lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tai riistoon syyllistyneet 
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henkilöt voidaan asettaa syytteeseen, 
vaikka he tekisivät rikoksensa Euroopan 
unionin ulkopuolella, erityisesti
seksiturismin puitteissa.

Euroopan unionista lähtöisin olevat 
henkilöt voidaan asettaa syytteeseen, 
vaikka he tekisivät rikoksensa Euroopan 
unionin ulkopuolella, erityisesti 
seksiturismin puitteissa, joka leviää 
maantieteellisesti ja jolla on vakavia 
seurauksia.

Or.en

Tarkistus 48
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
avointa tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua ja 
tehtävä yhteistyötä unionin ulkopuolisten 
maiden kanssa voidakseen asettaa 
syytteeseen kyseisen valtion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti EU:sta 
lähtöisin olevat rikolliset, jotka 
matkustavat EU:n ulkopuolelle 
seksiturismin ja lapsipornografian vuoksi.

Or.fr

Tarkistus 49
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä
avointa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
unionin ulkopuolisten maiden kanssa ja 
tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, 
että unionista lähtöisin olevia, unionin 
ulkopuolelle seksiturismin vuoksi 
matkustavia rikollisia kohdellaan 
mahdollisuuksien mukaan tavalla, joka 
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vastaa lasten hyväksikäyttäjien kohtelua 
heidän alkuperämaissaan.

Or.it

Tarkistus 50
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimenpiteissä lapsiuhrien 
suojelemiseksi olisi otettava huomioon 
lapsen etu ja lapsen tarpeista tehty 
arviointi. Lapsiuhreilla on oltava helposti 
käytössään oikeussuojakeinoja, kuten 
maksutonta oikeudellista neuvontaa ja 
edustusta. Lisäksi on voitava ratkaista 
eturistiriidat silloin, kun hyväksikäyttö 
tapahtuu perheen sisällä. Lapsiuhreja olisi 
myös suojeltava esimerkiksi kansallisessa 
maahanmuutto- tai 
prostituutiolainsäädännössä säädetyiltä 
seuraamuksilta, jos he itse ilmoittavat 
hyväksikäytöstä toimivaltaisille 
viranomaisille. Myöskään 
rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta ei 
saisi aiheutua lapsiuhrille lisää kärsimystä 
esimerkiksi silloin, kun lasta kuulustellaan 
tai kun hän joutuu kohtaamaan 
rikoksentekijän silmästä silmään.

(10) Toimenpiteissä lapsiuhrien 
suojelemiseksi olisi otettava huomioon 
lapsen etu ja lapsen tarpeista tehty 
arviointi. Lapsiuhreilla on oltava helposti 
käytössään oikeussuojakeinoja, kuten 
maksutonta oikeudellista neuvontaa ja 
edustusta. Lisäksi on voitava ratkaista 
eturistiriidat silloin, kun hyväksikäyttö 
tapahtuu perheen sisällä. Lapsiuhreja olisi 
myös suojeltava esimerkiksi kansallisessa 
maahanmuutto- tai 
prostituutiolainsäädännössä säädetyiltä 
seuraamuksilta, jos he itse ilmoittavat 
hyväksikäytöstä toimivaltaisille 
viranomaisille. Myöskään 
rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta ei 
saisi aiheutua lapsiuhrille lisää kärsimystä 
esimerkiksi silloin, kun lasta kuulustellaan 
tai kun hän joutuu kohtaamaan 
rikoksentekijän silmästä silmään. Kaikkien 
lapsiuhrin tunnistamiseen liittyvien 
tietojen luottamuksellisuus on keskeistä 
lapsiuhrien suojelemiseksi.

Or.en

Tarkistus 51
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(10 a) Uhrin täydellisen suojelun vuoksi 
lapsiuhreille olisi tiedotettava heidän 
oikeuksistaan ja käytettävissään olevista 
palveluista, tutkinnan tai 
oikeudenkäynnin yleisestä edistymisestä 
ja heidän roolistaan siinä sekä heidän 
tapaustensa lopputuloksesta.
Lisäksi olisi hyväksyttävä toimia, joilla 
varmistettaisiin, että lapset saavat tietoa 
oikeudestaan saada suojelua 
hyväksikäytöltä, siitä, kuinka suojautua, 
ja mitä tehdä, jos joutuu tai on joutunut 
hyväksikäytetyksi.

Or.en

Tarkistus 52
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin ehkäistä ja minimoida 
rikosten uusiminen, olisi arvioitava 
rikoksentekijöiden vaarallisuutta sekä 
lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
uusimisen riskiä. Lisäksi rikoksentekijöillä 
olisi oltava mahdollisuus osallistua 
tehokkaisiin interventio-ohjelmiin tai -
toimiin vapaaehtoispohjalta.

(11) Jotta voitaisiin ehkäistä ja minimoida 
rikosten uusiminen, olisi arvioitava 
rikoksentekijöiden vaarallisuutta sekä 
lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
uusimisen riskiä. Lisäksi rikoksentekijöillä 
olisi oltava mahdollisuus osallistua 
vapaaehtoispohjalta tehokkaisiin 
interventio-ohjelmiin tai -toimiin, jotka 
voivat olla peruuttamattomia.

Or.it

Tarkistus 53
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 
rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta 
toimintaan, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa. Tällaisen kiellon 
täytäntöönpanoa kaikkialla EU:ssa olisi 
edistettävä.

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 
rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta 
toimintaan, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa. Tällaisen kiellon 
täytäntöönpanoa kaikkialla EU:ssa olisi 
edistettävä. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
seulontakokeita ennen työhönottoa, jos 
työhön liittyy säännöllistä toimintaa 
lasten kanssa.

Or.en

Tarkistus 54
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 
rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta 
toimintaan, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa. Tällaisen kiellon 
täytäntöönpanoa kaikkialla EU:ssa olisi 
edistettävä.

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 
rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta 
toimintaan, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa. Tällaisen kiellon 
täytäntöönpanoa kaikkialla EU:ssa olisi 
edistettävä. Menettelyt on pantava 
täytäntöön jäsenvaltioissa voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti.

Or.es

Tarkistus 55
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) Internet on luonnollinen osa 
yhteiskuntaa, eikä sitä pitäisi pitää 
"neutraalina" tilana. Sen käyttöön 
sovellettavia normeja ja sääntöjä on 
noudatettava samoin kuin muualla 
yhteiskunnassa.

Or.en

Tarkistus 56
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei 
voida katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön 
keinot, joilla voidaan estää pääsy 
Euroopan unionin alueelta 

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
kuva-aineistosta. Jotta lapsipornografiaa 
voidaan torjua, on rajoitettava lasten 
hyväksikäyttöä esittävän aineiston 
levittämistä siten, että rikoksentekijöiden 
on entistä vaikeampi syöttää kyseistä 
aineistoa julkiseen verkkoon. Sen vuoksi 
on poistettava lapsipornografinen aineisto 
internetistä ja saatava kiinni lasten 
hyväksikäyttöä esittäviä kuvia levittävät tai 
lataavat henkilöt. EU:n olisi autettava 
unionin ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. 
Lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on osoittautunut vaikeaksi kaikista 
pyrkimyksistä huolimatta silloin, kun 
alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, mutta valtaosaa sivuista, 
joille pääsy on estetty, pitävät yllä 
sellaisissa valtioissa (pääasiassa 
Yhdysvalloissa ja EU:ssa) toimivat 
palvelimet, jotka ovat allekirjoittaneet 
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internetsivuille, joiden todetaan sisältävän 
tai levittävän lapsipornografiaa. 
Tarvittaessa voidaan soveltaa monenlaisia 
keinoja: esimerkiksi toimivaltaisille 
oikeus- tai poliisiviranomaisille voidaan 
antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille, 
ja internetpalveluntarjoajia voidaan tukea 
ja kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä 
aineisto voidaan poistaa internetistä ja 
estää pääsy kyseiseen aineistoon, 
tarvitaan entistä vahvempaa 
viranomaisten yhteistyötä erityisesti sitä 
varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa 
olisi otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

YK:n yleissopimuksen lasten oikeuksista 
tai sen valinnaisen pöytäkirjan lasten 
myynnistä, lapsiprostituutiosta ja 
lapsipornografiasta. Olisi otettava 
käyttöön keinoja, joilla lujitetaan 
kansainvälistä yhteistyötä valtioiden sekä 
oikeus- ja poliisiviranomaisten ja 
lapsipornografiasta ilmoittamista varten 
perustettujen raportointipisteiden kesken, 
jotta voidaan varmistaa lapsipornografiaa 
sisältävien verkkosivujen poistaminen 
turvallisesti ja nopeasti. Kaikissa toimissa 
olisi otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or.en

Tarkistus 57
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
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rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön keinot, 
joilla voidaan estää pääsy Euroopan 
unionin alueelta internetsivuille, joiden 
todetaan sisältävän tai levittävän 
lapsipornografiaa. Tarvittaessa voidaan 
soveltaa monenlaisia keinoja: esimerkiksi 
toimivaltaisille oikeus- tai 
poliisiviranomaisille voidaan antaa 
aiempaa paremmat mahdollisuudet määrätä 
estämään pääsy internetsivuille, ja 
internetpalveluntarjoajia voidaan tukea ja 
kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä ja estää pääsy 
kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 

lopetettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittäminen siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa näiden maiden,
kansainvälisten järjestöjen ja eri 
sidosryhmien kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön keinot, 
joilla voidaan estää pääsy Euroopan 
unionin alueelta internetsivuille, joiden 
todetaan sisältävän tai levittävän 
lapsipornografiaa. Tarvittaessa voidaan 
soveltaa monenlaisia keinoja: esimerkiksi 
toimivaltaisille oikeus- tai 
poliisiviranomaisille voidaan antaa 
aiempaa paremmat mahdollisuudet määrätä 
estämään pääsy internetsivuille, ja 
internetpalveluntarjoajia voidaan tukea ja 
kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä ja estää pääsy 
kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
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on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or.en

Tarkistus 58
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei 
voida katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä 
esittävän aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön keinot, 
joilla voidaan estää pääsy Euroopan 
unionin alueelta internetsivuille, joiden 
todetaan sisältävän tai levittävän 
lapsipornografiaa. Tarvittaessa voidaan 
soveltaa monenlaisia keinoja: esimerkiksi 

(13) Alle 18-vuotiaisiin henkilöihin 
kohdistuvien seksuaalisten tekojen 
esittämisessä on kyse tietynlaisesta 
aineistosta, jonka valmistusta, 
hallussapitoa, jakelua, kopiointia, 
myyntiä tai ostamista ei ole suojattu 
perusoikeuksina. Sen vuoksi on 
poistettava tällainen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni laissa säädetyn menettelyn 
mukaisesti sitä valmistavat, levittävät tai 
lataavat henkilöt. Koska lapsipornografisen 
aineiston poistaminen on kuitenkin 
osoittautunut vaikeaksi kaikista 
pyrkimyksistä huolimatta silloin, kun 
alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön keinot, 
joilla voidaan estää pääsy Euroopan 
unionin alueelta internetsivuille, joiden 
todetaan sisältävän tai levittävän lasten 
hyväksikäyttöä esittävää aineistoa. 
Toistaiseksi EU:n olisi ryhdyttävä 
kaikkiin toimiin, erityisesti lisäämällä 
yhteistyötä ja tekemällä kahden- tai 
monenvälisiä sopimuksia, joiden 
tavoitteena on, että kolmansien maiden 
viranomaiset poistavat tehokkaasti ja 
nopeasti lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston, jota ylläpidetään internetissä tai 
levitetään sieltä niiden alueella. 
Verkkoteknologian käyttöturvallisuutta 
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toimivaltaisille oikeus- tai 
poliisiviranomaisille voidaan antaa 
aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille, 
ja internetpalveluntarjoajia voidaan tukea 
ja kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä 
aineisto voidaan poistaa internetistä ja 
estää pääsy kyseiseen aineistoon, tarvitaan 
entistä vahvempaa viranomaisten 
yhteistyötä erityisesti sitä varten, että 
saataisiin aikaan mahdollisimman 
kattavat kansalliset luettelot 
lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa 
olisi otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa 
ohjelmassa on luotu vihjelinjaverkosto, 
jonka avulla varmistetaan, että laittoman 
sisällön tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

koskevasta komission ohjelmasta 
rahoitettavan kansainvälisen INHOPE-
vihjelinjaverkon kattavuutta ja verkon 
laitonta sisältöä koskevien raporttien 
vaihtoa olisi lisättävä ja siten helpotettava 
poistamista ja tutkintaa. Kaksinkertaisen 
työn välttämiseksi tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
lisäämällä nykyisiä resursseja, jotta 
internetpalveluntarjoajille voidaan 
ilmoittaa nopeasti laissa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Kaikissa toimissa 
olisi otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa.

Or.en

Tarkistus 59
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2–5 kohdassa 
tarkoitetut tahalliset teot on säädetty
rangaistaviksi.

1. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat asettaa omat 
rikosoikeudelliset seuraamuksensa. 
Niiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2–
5 kohdassa tarkoitetuista tahallisista 
teoista on säädetty ankarat rangaistukset 
ottaen huomioon tehdyn rikoksen 



PE450.622v01-00 16/50 AM\833654FI.doc

FI

vakavuus. 

Or.fr

Tarkistus 60
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa nuoremman lapsen 
saattamisesta seksuaalisessa tarkoituksessa 
tilanteeseen, jossa hän joutuu näkemään 
seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista 
kanssakäymistä, myös silloin, jos lapsi ei 
itse joudu osallistumaan niihin, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa nuoremman lapsen 
saattamisesta seksuaalisessa tarkoituksessa 
tilanteeseen, jossa hän joutuu näkemään 
seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista 
kanssakäymistä, myös silloin, jos lapsi ei 
itse joudu osallistumaan niihin, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Or.it

Tarkistus 61
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa, joka ei ole saavuttanut kansallisen 
lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

3. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa, joka ei ole saavuttanut kansallisen 
lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

Or.en
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Tarkistus 62
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa, joka ei ole saavuttanut kansallisen 
lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

3. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa, joka ei ole saavuttanut kansallisen 
lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Or.it

Tarkistus 63
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) käyttämällä väärin tunnustettua 
luottamus- tai auktoriteettiasemaa tai 
vaikutusvaltaa lapseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, tai

i) käyttämällä väärin tunnustettua 
luottamus- tai auktoriteettiasemaa tai 
vaikutusvaltaa lapseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, sekä kielto 
ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa. Jos vanhemmat 
ovat käyttäneet lapsiaan hyväksi, tuomion 
on oltava riittävä suojelemaan lapsia 
rikoksen uusimiselta,

Or.it

Tarkistus 64
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) käyttämällä hyväksi lapsen erityisen 
haavoittuvaa asemaa, varsinkin psyykkistä 
tai fyysistä vammaisuutta tai 
riippuvuusasemaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, tai

ii) käyttämällä hyväksi lapsen erityisen 
haavoittuvaa asemaa, varsinkin psyykkistä 
tai fyysistä vammaisuutta tai 
riippuvuusasemaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, sekä kielto 
ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa, 

Or.it

Tarkistus 65
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) käyttämällä hyväksi lapsen erityisen 
haavoittuvaa asemaa, varsinkin psyykkistä 
tai fyysistä vammaisuutta tai 
riippuvuusasemaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, tai

ii) käyttämällä hyväksi lapsen erityisen 
haavoittuvaa asemaa, varsinkin psyykkistä 
tai fyysistä vammaisuutta, köyhyyttä tai 
sosiaalista syrjäytymistä tai 
riippuvuusasemaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, tai

Or.en

Tarkistus 66
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) pakottamalla, voimakeinoin tai 
uhkailemalla säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään 
kymmenen vuotta.

iii) pakottamalla, voimakeinoin tai 
uhkailemalla säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään 
kymmenen vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.
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Or.it

Tarkistus 67
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen pakottamisesta seksuaaliseen 
kanssakäymiseen kolmannen henkilön 
kanssa säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kymmenen 
vuotta.

5. Lapsen pakottamisesta seksuaaliseen 
kanssakäymiseen kolmannen henkilön 
kanssa säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kymmenen 
vuotta, sekä kielto ottaa vastaan työtä, 
jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Or.it

Tarkistus 68
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Or.it

Tarkistus 69
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
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että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta, 
sekä kielto ottaa vastaan työtä, jossa 
ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Or.it

Tarkistus 70
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsia, säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsia, säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta, 
sekä kielto ottaa vastaan työtä, jossa 
ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Or.it

Tarkistus 71
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen värväämisestä pornografiseen 
esitykseen säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta.

5. Lapsen värväämisestä pornografiseen 
esitykseen säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta, sekä kielto ottaa vastaan työtä, 
jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Or.it
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Tarkistus 72
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsen johdattamisesta 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

6. Lapsen johdattamisesta 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Or.it

Tarkistus 73
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Erityisissä olosuhteissa säädetään 
enimmäisrangaistus, jonka kesto on 
vähintään kahdeksan vuotta. Näin 
tehdään erityisesti, jos lapsi altistuu 
vaaralle, käytetään äärimmäistä 
väkivaltaa, joka aiheuttaa lapselle 
vakavaa haittaa, tai jos teot ovat 
luonteeltaan järjestelmällisiä tai 
järjestäytyneitä.

Or.en

Tarkistus 74
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
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että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, tai 
lapsen muusta riistosta lapsiprostituution 
yhteydessä säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta.

että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, tai 
lapsen muusta riistosta lapsiprostituution 
yhteydessä säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta, sekä kielto ottaa vastaan työtä, 
jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Or.it

Tarkistus 75
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kahdeksan 
vuotta.

Or.en

Tarkistus 76
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta, 
sekä kielto ottaa vastaan työtä, jossa 
ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Or.it
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Tarkistus 77
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

9. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, sekä kielto 
ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa.

Or.it

Tarkistus 78
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Lapsen värväämisestä 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

10. Lapsen värväämisestä 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, sekä kielto 
ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa.

Or.it

Tarkistus 79
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 11 kohta 

Komission teksti Tarkistus

11. Lapsen pakottamisesta harjoittamaan 
lapsiprostituutiota säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta.

11. Lapsen pakottamisesta harjoittamaan 
lapsiprostituutiota säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta, sekä kielto 
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ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa.

Or.it

Tarkistus 80
Nicole Kiil-Nielsen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lapsipornografiaan liittyvät rikokset Lasten hyväksikäyttöä esittävään 
aineistoon liittyvät rikokset

Or.en

Perustelu

Termi "lapsipornografia" on hyvin ongelmallinen. Pornografian tavanomaisessa 
määritelmässä viitataan aikuisten välisiin vapaaehtoisuuteen perustuviin tekoihin. Sanamuoto 
"lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto" antaa selvän viestin: aineiston katsominen on todiste 
rikoksesta.

Tarkistus 81
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten matkojen järjestäminen, joiden 
tarkoituksena on 3–6 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tekeminen.

b) sellaisten matkojen järjestäminen ja/tai 
muiden järjestelyjen tekeminen, joiden 
tarkoituksena on 3–6 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tekeminen.

Or.en

Perustelu

Lapsiseksiturismin järjestämisen suhteen lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen 
riiston mahdollistaviin tekijöihin kuuluvat matkajärjestelyistä huolehtivien tahojen, kuten 
matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen, lisäksi monet muut välilliset toimijat, jotka tarjoavat 



AM\833654FI.doc 25/50 PE450.622v01-00

FI

muita palveluita, kuten hotellit, retkeilymajat, matkaoppaat, käännöspalvelut ja niin edelleen.

Tarkistus 82
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rikos kohdistuu lapseen, joka on 
erityisen haavoittuvassa asemassa, 
varsinkin psyykkisen tai fyysisen 
vammaisuuden tai riippuvuusaseman takia;

b) rikos kohdistuu lapseen, joka on 
erityisen haavoittuvassa asemassa, 
varsinkin psyykkisen tai fyysisen 
vammaisuuden, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen tai riippuvuusaseman takia;

Or.en

Tarkistus 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomittua luonnollista henkilöä voidaan 
kieltää tilapäisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomittua luonnollista henkilöä kielletään
tilapäisesti tai pysyvästi harjoittamasta 
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa.

Or.en

Tarkistus 84
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitettu 
toimenpide kirjataan tuomion antaneen 
jäsenvaltion rikosrekisteriin.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitettu 
toimenpide kirjataan tuomion antaneen 
jäsenvaltion rikosrekisteriin.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat lainsäädännölliset tai muut 
toimenpiteet varmistaakseen, että 
rikosrekisterit tarkistetaan joka kerta, kun 
henkilö hakee uutta työpaikkaa, jossa 
ollaan säännöllisesti tekemisissä lasten 
kanssa.

Or.en

Tarkistus 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava 
siitä, että valtiollisille ja yksityisille 
organisaatioille, jotka harjoittavat 
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa, asetetaan 
positiivinen velvoite tarkistaa aktiivisesti 
uusien työntekijöiden rikosrekisteri, ja 
että lapsille palveluja tarjoavat laitokset, 
koulut mukaan luettuina, ovat laatineet 
vahvat ja aktiiviset lastensuojeluohjelmat.

Or.en

Perustelu

Tietojen kirjaamista ja jakamista on täydennettävä säännöllisesti lasten kanssa tekemisissä 
olevien laitosten toimilla sen varmistamiseksi, että kun työnhakija hakee paikkaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa, hänen rikosrekisterinsä tarkistetaan ennen työpaikan 
tarjoamista.
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Tarkistus 86
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tehtävä mahdolliseksi 
luopua 4 artiklassa ja 5 artiklan 4–
6 kohdassa tarkoitettujen rikosten 
lapsiuhrien osalta syytteeseenpanosta tai 
seuraamusten määräämisestä siltä osin 
kuin osallistuminen laittomaan toimintaan 
on suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Jäsenvaltiot eivät saa panna lapsiuhreja 
syytteeseen tai määrätä heille 
seuraamuksia 4 artiklassa ja 5 artiklan 4–
6 kohdassa tarkoitetuista rikoksista siltä 
osin kuin osallistuminen laittomaan 
toimintaan on suora seuraus rikosten 
kohteeksi joutumisesta.

Or.en

Perustelu

Ei voida ajatella, että lapsiuhri kykenee antamaan suostumuksensa prostituutioon tai 
osallistumiseen lasten hyväksikäyttöä esittäviin kuviin. Vastuu rikoksesta on yksinomaan sen 
tekijällä riippumatta uhrilta mahdollisesti saadusta väitetystä tai oletetusta "suostumuksesta".

Tarkistus 87
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinta tai niistä 
syytteeseenpano eivät edellytä uhrin 
tekemää ilmoitusta tai nostamaa syytettä ja 
että rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa 
myös siinä tapauksessa, että uhri on 
peruuttanut lausuntonsa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinta tai niistä 
syytteeseenpano eivät edellytä uhrin 
tekemää ilmoitusta tai nostamaa syytettä ja 
että rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa 
myös siinä tapauksessa, että uhri on 
peruuttanut lausuntonsa. Menettelyt on 
pantava täytäntöön jäsenvaltioissa 
voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti.
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Or.es

Tarkistus 88
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinnasta ja 
syytteeseenpanosta vastaavilla henkilöillä, 
yksiköillä ja muilla elimillä on käytössään 
tehokkaat tutkintavälineet sekä 
mahdollisuus peitetoimiin ainakin niissä 
tapauksissa, joihin liittyy tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöä.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinnasta ja 
syytteeseenpanosta vastaavilla henkilöillä, 
yksiköillä ja muilla elimillä on käytössään 
tehokkaat tutkintavälineet sekä 
mahdollisuus peitetoimiin ainakin niissä 
tapauksissa, joihin liittyy tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöä. Tällaisille 
toimille on hankittava etukäteen lupa 
kyseessä olevan jäsenvaltion asiasta 
vastaavalta oikeusviranomaiselta ja ne on 
suoritettava kyseisen viranomaisen 
valvonnassa.

Or.es

Tarkistus 89
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla lapsipornografista 
aineistoa, kuten valokuvia tai 
audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on 
toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
viipymättä 3–7 artiklassa tarkoitettujen 
rikosten uhrit erityisesti analysoimalla 
lapsipornografista aineistoa, kuten 
valokuvia tai audiovisuaalisia nauhoitteita, 
jotka on toimitettu tai ovat saatavilla tieto-
ja viestintätekniikan välityksellä.
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Or.it

Tarkistus 90
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla lapsipornografista 
aineistoa, kuten valokuvia tai 
audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on 
toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla lapsipornografista 
aineistoa, kuten valokuvia tai 
audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on 
toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä, ja niiden on 
tuettava tutkintaryhmiä tai -yksiköitä.

Or.en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on huolehdittava tarvittavista rahoitus- ja henkilöresursseista 
varmistaakseen, että tutkintaryhmät ovat täysin toimintakykyisiä ja tehokkaita.

Tarkistus 91
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Samaan tapaan kuin terrorismin 
torjunnan yhteydessä tämän direktiivin 3–
7 artiklassa tarkoitettujen rikosten 
tekijöihin olisi sovellettava seuranta- ja 
ennaltaehkäisytoimia. Tätä tarkoitusta 
varten komissio tutkii mahdollisuutta 
perustaa eurooppalainen nopean 
hälytyksen järjestelmä, jonka avulla 
koordinoitaisiin jäsenvaltioiden 
viranomaisten toteuttamia 
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verkkorikollisuuden ehkäisytoimia ja 
ehkäistäisiin pedofiilien ja 
seksuaalirikollisten tekemiä rikoksia, 
kuten parlamentin 23 päivänä kesäkuuta 
2010 antamassa ehdottomalla 
enemmistöllä hyväksytyssä 
päätöslauselmassa nopean hälytyksen 
järjestelmästä pedofiilien ja 
seksuaalirikollisten torjumiseksi1

kehotetaan.
____
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0247.

Or.it

Tarkistus 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
valtiollisia ja muita sellaista toimintaa 
harjoittavia organisaatioita, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa, 
järjestämään henkilöstölle säännöllistä 
koulutusta, jotta henkilöt kykenevät 
paremmin havaitsemaan, jos lasta 
käytetään hyväksi, ja ovat tietoisia siitä, 
kenelle tämä tieto on ilmoitettava.

Or.en

Perustelu

Hyväksikäyttötapauksista ilmoitetaan todennäköisesti nopeammin, jos henkilöstö on 
koulutettu havaitsemaan hyväksikäytön.
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Tarkistus 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteet varmistaakseen, että uhreilla 
on mahdollisuus käyttää luottamuksellisia 
lapsiystävällisiä ilmoitus- ja 
lähetemenettelyjä, kuten auttavia 
puhelimia ja internetsivuja, ja että niiden 
ylläpitäjät ovat hyväksikäytön 
käsittelemiseen koulutettuja 
ammattilaisia.

Or.en

Perustelu

Perustamalla lapsiystävällisiä raportointimekanismeja ja tiedotuspalveluja voidaan lisätä 
lapsiuhrien autonomiaa ja kannustaa heitä tulemaan esiin ja ilmoittamaan hyväksikäytöstä. 

Tarkistus 94
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet perustaakseen 
nimettömän ilmoituspalvelun sellaisia 
internetin käyttäjiä varten, jotka 
huomaavat sattumalta internetissä lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää 
aineistoa.

Or.en
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Tarkistus 95
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tiedotuspalvelujen, 
kuten auttavien puhelimien ja 
internetsivujen, luomiseksi lasten 
neuvontaa ja auttamista varten.

Or.es

Tarkistus 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi päättää, ettei se sovella 
lainkäyttövaltaa koskevia 1 kohdan c ja 
d alakohdan sääntöjä tai että se soveltaa 
niitä vain erityisissä tapauksissa tai 
olosuhteissa, jos rikos on tehty sen alueen 
ulkopuolella.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 97
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet lapsiuhrien 
yksityisyyden, identiteetin ja maineen 
suojelemiseksi estämällä tietojen julkinen 
levittäminen.
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Or.en

Tarkistus 98
Mary Honeyball

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on seuraavien 
toimien avulla varmistettava, että uhrien 
oikeudet toteutuvat täydellisesti:
a) lapsiuhreille tiedotetaan heidän 
oikeuksistaan ja käytettävissään olevista 
palveluista ja, lukuun ottamatta silloin, 
kun he eivät halua sellaista tietoa, siitä, 
mihin heidän rikosilmoituksensa on 
johtanut, syytteistä, tutkinnan tai 
oikeudenkäynnin yleisestä edistymisestä 
ja heidän roolistaan samoin kuin heidän 
tapauksensa lopputuloksesta;
b) varmistetaan ainakin sellaisissa 
tapauksissa, joissa uhrit ja heidän 
perheensä saattavat olla vaarassa, että 
heille ilmoitetaan, jos se on tarpeen, kun 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan 
tilapäisesti tai lopullisesti;
c) suojellaan lapsiuhrien yksityisyyttä, 
identiteettiä ja kuvaa ryhtymällä 
kansallisen lain mukaisesti toimiin kaiken 
sellaisen informaation yleisen jakamisen 
estämiseksi, joka voisi johtaa heidän 
tunnistamiseensa;
d) tarjotaan lapsiuhreille samoin kuin 
heidän perheilleen ja heidän puolestaan 
todistaneille turvaa uhkailulta, kostolta ja 
uudelleen uhriutumiselta;
e) varmistetaan, että yhteydenpitoa uhrien 
ja tekijöiden välillä vältetään 
tuomioistuimen ja 
lainvalvontaviranomaisten tiloissa, ellei 
toimivaltainen viranomainen päätä toisin 
lapsen parhaan edun takia tai ellei 
tutkinta tai oikeudenkäyntimenettely 
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vaadi sellaista yhteydenpitoa.

Or.en

Perustelu

Tarkistus vastaa lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä 
vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen 31 artiklaa.

Tarkistus 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden olisi tunnustettava 
lapsiuhrit aktiivisiksi toimijoiksi 
seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston 
torjunnassa ja varmistettava, että heidän 
näkemyksensä otetaan huomioon, ja 
ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla lapsia 
autetaan kehittämään elämäntaitoja 
sellaisten tilanteiden tunnistamiseksi ja 
välttämiseksi, joissa he saattavat joutua 
alttiiksi hyväksikäytölle.

Or.en

Perustelu

Tarkistus vastaa lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä 
vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen 12 artiklaa, jossa korostetaan, että on 
tärkeää antaa lasten esittää omat näkemyksensä heitä koskevista asioista.

Tarkistus 100
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
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silloin kun 3–7 artiklassa tarkoitettujen 
rikosten kohteeksi joutuneen henkilön 
iästä ei ole varmuutta ja on syytä epäillä, 
että kyseessä on lapsi, henkilö katsotaan 
lapseksi, jotta hän voi saada välittömästi 
apua, tukea ja suojelua 18 ja 19 artiklan 
mukaisesti siihen saakka, kunnes hänen 
ikänsä on varmistunut.

ennaltaehkäiseviä toimia lasten 
suojelemiseksi. Niihin kuuluu seuraavia 
toimia:

i) tiedotus- ja valistuskampanjat verkko-
ja muissa ympäristöissä tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön 
tunnusmerkkien tunnistamiseksi;
kansalaisille olisi tarjottava tietoa ja 
tukea, joka auttaa heitä suojelemaan 
lapsia;
ii) kouluissa ja lasten toimintaryhmissä 
toteutettavat tiedotusohjelmat, joiden 
avulla lapsia opetetaan tunnistamaan 
vaaratilanteet ja välttämään niitä;
iii) toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
internetin sosiaalisessa verkostossa on 
käytettävissä eräänlainen "hätänappula" 
eli sovellus, jolla lapset voivat tehdä 
toimivaltaisille viranomaisille hälytyksen 
kaikesta epäasianmukaisesta 
seksuaalisesta käyttäytymisestä, koska on 
yhä tavallisempaa, että lapsiin otetaan 
yhteyttä internetin keskusteluryhmissä ja 
sosiaalisessa verkostossa; tätä tarkoitusta 
varten on otettava käyttöön selkeät ja 
johdonmukaiset seurantamenettelyt, 
joissa määrätään, kuka vastaanottaa 
ilmoituksen, kuinka se käsitellään sekä 
mitä tukea ja apua lapselle annetaan;
iv) kattavat rikosrekisteritutkimukset 
kaikista alle 18-vuotiaiden lasten ja 
nuorten parissa työskentelevistä 
henkilöistä, olipa sitten kyse vapaaehtois-
tai palkkatyöstä;
v) toimenpiteet sen selvittämiseksi, onko 
mahdollista ottaa käyttöön nopea 
hälytysjärjestelmä, jonka kautta tietoja 
vaarallisimmista lapsiin kohdistuneisiin 
seksuaalirikoksiin syyllistyneistä 
henkilöistä voitaisiin välittää tietoja 
jäsenvaltioiden kesken, kun kyseinen 
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henkilö matkustaa EU:ssa; näiden 
tietojen käyttöön sovelletaan nykyistä 
EU:n ja jäsenvaltioiden 
tietosuojalainsäädäntöä.

Or.it

Tarkistus 101
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
ennaltaehkäiseviä lastensuojelutoimia. 
Niihin kuuluu seuraavia toimia:
a) tiedotus- ja valistuskampanjat verkko-
ja muissa ympäristöissä tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön 
tunnusmerkkien tunnistamiseksi; 
kansalaisille olisi tarjottava tietoa ja 
tukea, joka auttaa heitä suojelemaan 
lapsia;
b) soveltuvat vanhemmille tarkoitetut 
koulutusohjelmat, jotka auttavat heitä 
päivittäisissä yhteyksissä ja viestinnässä 
lastensa kanssa ja lastensa käsittelyssä ja 
auttavat heitä myös estämään, 
lopettamaan ja tunnistamaan lasten 
hyväksikäyttötapaukset, jotta he voivat 
tarjota kaikkea tarvittavaa apua;
c) kouluissa ja lasten toimintaryhmissä 
toteutettavat valistusohjelmat, joiden 
avulla lapsia opetetaan tunnistamaan 
vaaratilanteet ja välttämään niitä;
d) seksuaalikasvatuksen käyttöönotto 
kouluissa kaikissa jäsenvaltioissa, jotta 
lapset saavat varhaisesta iästä alkaen 
monipuolista ja helppotajuista tietoa 
seksuaali- ja lisääntymiskysymyksistä ja 
voivat siten olla sinut itsensä, vartalonsa 
ja seksuaalisuutensa kanssa;
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e) toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
internetin sosiaalisessa verkostossa on 
käytettävissä eräänlainen "hätänappula" 
eli sovellus, jolla lapset voivat tehdä 
toimivaltaisille viranomaisille hälytyksen 
kaikesta epäasianmukaisesta 
seksuaalisesta käyttäytymisestä, koska on 
yhä tavallisempaa, että lapsiin otetaan 
yhteyttä internetin keskusteluryhmissä ja 
sosiaalisessa verkostossa; on otettava 
käyttöön selkeät ja johdonmukaiset 
seurantamenettelyt, joissa kerrotaan, 
kuka vastaanottaa ilmoituksen, kuinka se 
käsitellään sekä mitä tukea ja apua 
lapselle annetaan;
f) riittävä tiedottaminen radio- ja televisio-
ohjelmien välityksellä vaaroista, joita 
liittyy lasten internetin käyttöön ilman 
valvontaa, sekä tavoista suojella heitä 
joutumasta vaarallisille sivustoille;
g) kattavat rikosrekisteritutkimukset 
kaikista alle 18-vuotiaiden lasten ja 
nuorten parissa työskentelevistä 
henkilöistä, olipa sitten kyse vapaaehtois-
tai palkkatyöstä;
h) toimenpiteet sen selvittämiseksi, onko 
mahdollista ottaa käyttöön nopea 
hälytysjärjestelmä, jonka kautta tietoja 
vaarallisimmista lapsiin kohdistuneisiin 
seksuaalirikoksiin syyllistyneistä 
henkilöistä voitaisiin välittää tietoja 
jäsenvaltioiden kesken, kun kyseinen 
henkilö matkustaa EU:ssa; näiden 
tietojen käyttöön sovelletaan nykyistä 
EU:n ja jäsenvaltioiden 
tietosuojalainsäädäntöä.

Or.el

Tarkistus 102
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
käyttämään rikollisilta takavarikoituja 
varoja lapsipornografian uhreille 
tarjottavien uusien terapia- ja 
integrointipalvelujen rahoittamiseen.

Or.en

Tarkistus 103
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimet varmistaakseen, että 
rikollisen perhe ei joudu eristetyksi tai 
leimatuksi.

Or.en

Tarkistus 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on puolustuksen 
oikeuksia rajoittamatta toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinnassa

3. Jäsenvaltioiden on puolustuksen 
oikeuksia rajoittamatta toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten oikeudenkäynnissä

Or.en

Perustelu

Tämä sanamuoto on yhdenmukainen ihmiskaupan ehkäisemistä ja torjumista sekä uhrien 
suojelemista koskevan komission direktiiviehdotuksen 14 artiklan 3 kohdan kanssa.



AM\833654FI.doc 39/50 PE450.622v01-00

FI

Tarkistus 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lapsiuhria kuulustellaan tarvittaessa 
tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai 
muunnetuissa tiloissa;

b) lapsiuhria kuulustellaan tarvittaessa 
tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai 
muunnetuissa tiloissa, joissa lapsi tuntee 
olonsa turvalliseksi;

Or.en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on parantaa lapsen suojelun tasoa.

Tarkistus 106
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lapsiuhria kuulustellaan tarvittaessa
tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai 
muunnetuissa tiloissa;

b) lapsiuhria kuulustellaan tähän 
tarkoitukseen suunnitelluissa tai 
muunnetuissa tiloissa;

Or.en

Tarkistus 107
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) samat henkilöt hoitavat kaikki lapsiuhrin 
kuulustelut, jos se on mahdollista ja 

d) samat henkilöt hoitavat kaikki lapsiuhrin 
kuulustelut;
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asianmukaista;

Or.en

Tarkistus 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) lapsiuhrin mukana voi olla hänen 
oikeudellinen edustajansa tai tarvittaessa 
lapsen valitsema aikuinen, ellei kyseisen 
henkilön osalta ole tehty päinvastaista 
päätöstä perustelluista syistä.

f) lapsiuhrin mukana tulisi olla hänen 
nimitetty holhoojansa, oikeudellinen 
edustajansa tai tarvittaessa lapsen 
valitsema aikuinen, ellei kyseisen henkilön 
osalta ole tehty päinvastaista päätöstä 
perustelluista syistä.

Or.en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on parantaa lapsen suojelun tasoa.

Tarkistus 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia koskevissa 
rikosoikeudenkäynneissä voidaan 
määrätä, että

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia koskevissa 
rikosoikeudenkäynneissä on määrättävä, 
että

Or.en
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Tarkistus 110
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tarjolla on tehokkaita 
interventio-ohjelmia tai -toimia, joilla 
pyritään ehkäisemään ja minimoimaan 
lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
uusimisen riskiä. Tällaisten ohjelmien tai 
toimien olisi oltava käytettävissä koko 
rikosoikeudellisen menettelyn ajan, 
vankilassa ja sen ulkopuolella, 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen 
edellytysten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tarjolla on tehokkaita 
interventio-ohjelmia tai -toimia, joilla 
pyritään ehkäisemään ja minimoimaan 
lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
uusimisen riskiä, esimerkiksi 
rikoksentekijän kuntoutus- ja 
jälleensopeutustoimia. Tällaisten 
ohjelmien tai toimien olisi oltava 
käytettävissä koko rikosoikeudellisen 
menettelyn ajan, vankilassa ja sen 
ulkopuolella, kansallisessa lainsäädännössä 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Or.en

Tarkistus 111
Gesine Meissner

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tarjolla on tehokkaita 
interventio-ohjelmia tai -toimia, joilla 
pyritään ehkäisemään ja minimoimaan 
lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
uusimisen riskiä. Tällaisten ohjelmien tai 
toimien olisi oltava käytettävissä koko 
rikosoikeudellisen menettelyn ajan, 
vankilassa ja sen ulkopuolella, 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen 
edellytysten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tarjolla on tehokkaita 
tunnustettuja seksuaalirikollisten hoito-
ohjelmia tai että otetaan käyttöön toimia, 
joilla pyritään ehkäisemään ja 
minimoimaan lapsiin kohdistuvien 
seksuaalirikosten uusimisen riskiä. 
Tällaisten tunnustettujen 
seksuaalirikollisten hoito-ohjelmien tai
toimien olisi oltava käytettävissä koko 
rikosoikeudellisen menettelyn ajan, 
vankilassa ja sen ulkopuolella, 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen 
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edellytysten mukaisesti. Jäsenvaltioiden 
on tarjottava tuki- ja neuvontaohjelmia 
mies- tai naispuolisen rikoksentekijän 
lähiomaisten tukemiseksi.

Or.de

Perustelu

Myös naiset voivat tehdä rikoksia, joihin liittyy lapsipornografiaa tai sellaisen aineiston 
levittämistä internetissä, tai olla osallisina tällaisissa rikoksissa.

Tarkistus 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Interventio-ohjelmat tai -toimet 
mukautetaan vastaamaan 
seksuaalirikoksiin syyllistyneiden lasten 
kehitystarpeita, mukaan luettuina lapset, 
jotka ovat rikosoikeudellista vastuuta 
koskevaa ikärajaa nuorempia.

Interventio-ohjelmat tai -toimet 
mukautetaan vastaamaan toisiin lapsiin 
kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin 
syyllistyneiden lasten kehitystarpeita, 
mukaan luettuina lapset, jotka ovat 
rikosoikeudellista vastuuta koskevaa 
ikärajaa nuorempia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että näille lapsille tarjotaan 
soveltuvia toimia, joihin kuuluu heidän 
yksilöllisten tarpeidensa arviointi ja 
asianmukainen hoito heidän rikollisen 
käyttäytymisensä hoitamiseksi.

Or.en

Tarkistus 113
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pääsyn estäminen lapsipornografiaa 
sisältäville internetsivustoille

Lapsipornografiaa sisältävien 
internetsivustojen poistaminen
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Or.en

Tarkistus 114
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pääsyn estäminen lapsipornografiaa 
sisältäville internetsivustoille

Lasten hyväksikäyttöä esittävää aineistoa 
sisältävien internetsivustojen poistaminen

Or.en

Tarkistus 115
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 116
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet poistaakseen 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut ja varmistaakseen, että 
rikollinen aineisto poistetaan nopeasti.

Or.en

Tarkistus 117
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta internetissä 
oleva tai sen kautta levitettävä lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävä 
aineisto poistetaan nopeasti. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
selkeät oikeudelliset ja juridiset 
suojatoimet erityisesti sen varmistamiseksi, 
että todistusaineisto säilyy rikostutkintaa 
varten. Lisäksi komission ja 
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sellaisten 
menettelyjen laatimiseksi, joiden avulla 
tällaisesta sisällöstä voidaan ilmoittaa 
nopeasti ja sen voidaan poistaa, jos sitä 
ylläpidetään kolmansissa maissa.

Or.en
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Tarkistus 118
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on rajattu 
ehdottomaan välttämättömään, että 
käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja että 
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille 
silloin kun niiden välitön poistaminen ei 
ole mahdollista. Edellytyksenä on, että 
samalla toteutetaan riittävät suojatoimet 
erityisesti sen varmistamiseksi, että pääsyn 
esto on rajattu ehdottomaan 
välttämättömään, että käyttäjille 
ilmoitetaan eston syistä ja että 
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Or.es

Tarkistus 119
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet vahvistaakseen 
internetpalveluntarjoajien 
vastuuvelvollisuutta tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta 
tietoyhteiskunnassa 22 päivänä 
toukokuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/29/EY1 ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivin 2004/48/EY2 sekä 
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 
C-557/07, LSG-Gesellschaft zur 
Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten GmbH v Tele2 
Telecommunication GmbH 19 päivänä 
helmikuuta 2009 antaman määräyksen3

mukaisesti, jotta internetpalveluntarjoajat 
estäisivät pääsyn niiden tiedossa oleville 
lapsipornografiaa sisältäville 
internetsivuille.
___________
1 EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.
2 EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45.
3 EUVL C 113, 16.5.2009, s. 14.

Or.fr

Tarkistus 120
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. On otettava huomioon, että olemassa 
on useita käyttöpisteitä, joista voi katsella 
internetissä olevaa lapsipornografiaa ja 
että rikoksentekijät mukautuvat 
teknologian kehitykseen ja sen 
soveltamiseen.

Or.en

Tarkistus 121
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Verkkoalueen omistajat olisi 
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asetettava laajempaan vastuuseen 
verkkosivuilleen rekisteröidystä sisällöstä.

Or.en

Tarkistus 122
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan.

Or.en

Tarkistus 123
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tehokkaat 
toimenpiteet, jotta laitonta sisältöä 
sisältävät internetsivut tutkitaan 
kansainvälisen yhteistyön avulla.

Or.en
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Tarkistus 124
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset lainvalvontatoimet, jotta 
jäsenvaltioille ilmoitetaan nopeasti lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
aineistosta ja se poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

Or.en

Tarkistus 125
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Haitallisten internetsivustojen 
määrittelyssä tämän direktiivin mukaisesti 
sekä asianmukaisissa menettelyissä niiden 
poistamiseksi tai pääsyn estämiseksi niille 
on otettava täysin huomioon internetin 
käyttäjien perusoikeudet ja näiden 
toimien on perustuttava avoimiin 
menettelyihin ja oikeudelliseen 
valvontaan.

Or.en

Tarkistus 126
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. On tärkeää ottaa huomioon, että 
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aktiivisten kaupallisten lapsipornografiaa 
esittävien sivustojen määrä on laskenut 
huomattavasti ja että lapsipornografiaa 
esittävien sivustojen ylläpitäjät pääasiassa 
välittävät kuvia mutta eivät tuota niitä. 
Kaupallisilla sivustoilla olevat kuvat ovat 
yleensä vanhoja ja usein kierrätettyjä.

Or.en

Tarkistus 127
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Internetissä välitettävän 
lapsipornografian vastaisen 
eurooppalaisen taloudellisen liittoutuman 
olisi laajennettava toimeksiantoaan siten, 
että se kattaa kaikki verkossa olevat 
lapsipornografiaa esittävät kuvat, ei 
ainoastaan kaupallisia lapsipornografiaa 
esittäviä sivustoja.

Or.en

Tarkistus 128
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille vuosittain kertomuksen 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä esittävän aineiston 
poistamiseksi verkkopalveluista.

Or.en
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