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Pakeitimas 40
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Visos suinteresuotosios šalys, 
kovodamos su seksualine prievarta prieš 
vaikus, seksualiniu vaikų išnaudojimu ir 
vaikų pornografija, turėtų taikyti visiško 
netoleravimo požiūrį.

Or. en

Pakeitimas 41
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a)Reikėtų ištirti, kokį pavojų kelia 
seksualinę prievartą prieš vaikus 
naudojančios moterys ir kokį pavojų kelia 
taip darantys vyrai.

Or.en

Pakeitimas 42
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Už sunkią seksualinę prievartą prieš 
vaikus ir seksualinį jų išnaudojimą turėtų 
būti taikomos veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios sankcijos. Pirmiausia – už 
įvairių formų seksualinę prievartą ir 

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

seksualinį išnaudojimą, kuriems palankias 
sąlygas sudaro informacinių ir ryšių 
technologijų naudojimas, pvz., vaikų 
viliojimas (ryšių mezgimas su vaikais 
internetu seksualinėms reikmėms) 
socialiniuose tinkluose ir pokalbių 
svetainėse. Taip pat reikėtų išaiškinti vaikų 
pornografijos apibrėžtį ir ją priartinti prie 
nurodytųjų tarptautinėse priemonėse.

Or.en

Pakeitimas 43
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad seksualinės prievartos prieš vaikus ir 
vaikų pornografijos negalima pateisinti 
prisidengus kultūrinių ir teisinių tradicijų 
skirtumais.

Or.es

Pakeitimas 44
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Turėtų būti palengvintas nusikalstamų 
veikų tyrimas ir kaltinimų pareiškimas 
baudžiamosiose bylose, atsižvelgiant į tai, 
kad vaikams aukoms sunku apskųsti 
prievartą prieš juos naudojančius asmenis, 
ir į kaltininkų anonimiškumą kibernetinėje 
erdvėje. Siekiant užtikrinti šioje 
direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, už 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą 

(8) Turėtų būti palengvintas nusikalstamų 
veikų tyrimas, kaltinimų pareiškimas 
baudžiamosiose bylose ir kaltininko 
nustatymas, atsižvelgiant į tai, kad 
vaikams aukoms sunku apskųsti prievartą 
prieš juos naudojančius asmenis; dėl 
kaltininkų anonimiškumo kibernetinėje 
erdvėje neturi būti trukdoma tyrimams ir 
užkertamas kelias greitam kaltininko 
susekimui. Taigi valstybės narės turėtų 
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atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę 
naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis. Tai galėtų būti slaptos 
operacijos, pranešimų perėmimas, slaptas 
stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
banko sąskaitų kontrolė ir kiti finansiniai 
tyrimai.

imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta, jog 
kibernetinės erdvės naudotojai liktų 
anonimiški viešai, tačiau galėtų būti 
nedelsiant nustatyti nusikaltimo atveju, 
ypač interneto erdvėse, kuriose esama 
didžiausios vaikų viliojimo rizikos, pvz., 
socialiniuose tinkluose, forumuose, 
socialinėse platformose ir tinklaraščiuose.
Siekiant užtikrinti šioje direktyvoje 
nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą, už tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą atsakingi 
asmenys turėtų turėti galimybę naudotis 
veiksmingomis tyrimo priemonėmis. Tai 
galėtų būti slaptos operacijos, pranešimų 
perėmimas, slaptas stebėjimas, įskaitant 
elektroninį stebėjimą, banko sąskaitų 
kontrolė ir kiti finansiniai tyrimai.

Or.it

Pakeitimas 45
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.es

Pakeitimas 46
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Išankstinio perspėjimo sistema, kai 
policijai ir vietos specialiosioms linijoms 
nuolat pranešama apie įtarimų keliančią 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą internete, turėtų labai padėti 
greitai suardyti seksualinių nusikaltėlių 
veiklą ir iš karto pranešti valdžios 
institucijoms interneto paslaugų teikėjams 
apie šią neteisėtą medžiagą jų tinkle, kad 
jie galėtų skubiai imtis atitinkamų 
veiksmų siekiant pašalinti neteisėtą 
medžiagą iš visuomenei prieinamų vietų ir 
išsaugoti įrodymus teisėsaugos tyrimams.

Or.en

Pakeitimas 47
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Svarbu stiprinti teisės aktų, įskaitant 
eksteritorinę baudžiamąją teisę, 
veiksmingumą siekiant užtikrinti, kad 
prievartą prieš vaikus naudojantys asmenys 
arba išnaudotojai iš ES būtų persekiojami, 
net jeigu nusikaltimus įvykdo ne ES, 
pirmiausia užsiimdami vadinamuoju sekso 
turizmu  reiškiniu, kuris plinta 
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geografiniu požiūriu ir sukelia sunkius 
padarinius.

Or.en

Pakeitimas 48
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Valstybės narės turėtų skatinti atvirą 
bendravimą ir atvirą dialogą ir 
bendradarbiauti su ES 
nepriklausančiomis šalimis siekiant, kad 
nusikaltėliai iš ES, keliaujantys už ES 
ribų sekso turizmo ir vaikų pornografijos 
tikslais, būtų pagal atitinkamus 
nacionalinius teisės aktus persekiojami 
baudžiamąja tvarka už nusikalstamą 
veiklą.

Or.fr

Pakeitimas 49
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Valstybės narės turėtų skatinti atvirą 
dialogą ir bendravimą su šalimis, 
esančiomis už Europos Sąjungos ribų, ir 
bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad iš 
ES už jos ribų sekso turizmo tikslais 
išvykstantiems nusikaltėliams, kai tik 
įmanoma, būtų taikomos priemonės, 
lygiavertės naudojamoms prievartą prieš 
vaikus naudojantiems asmenims šių 
nusikaltėlių kilmės valstybėje narėje.

Or.it
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Pakeitimas 50
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pakeitimas 51
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Kad auka būtų visiškai apsaugota, 
vaikai aukos turėtų būti supažindintos su 
jų teisėmis ir joms teiktinomis 
paslaugomis, bendra tyrimo ar teisminio 
nagrinėjimo eiga ir jų vaidmeniu šiose 
procedūrose, taip pat su jų bylos 
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rezultatais. 
Be to, turėtų būti priimtos priemonės, 
kuriomis būtų užtikrinta, jog vaikai būtų 
šviečiami apie jų teises į apsaugą nuo 
prievartos, būdus apsaugoti save ir 
veiksmus patiriant ar patyrus prievartą.

Or.en

Pakeitimas 52
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.it

Pakeitimas 53
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pakeitimas 54
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.es

Pakeitimas 55
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Internetas kaip bet kuri kita 
priemonė yra visuomenės dalis ir jis 
beturėtų būti laikomas „neutralia“ erdve. 
Kaip normalioje visuomenėje, reikės 
taikyti jo naudojimą reguliuojančius 
standartus ir taisykles. 

Or.en
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Pakeitimas 56
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant 
užkirsti kelią tokiai pornografijai, būtina 
mažinti prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą 
arba interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 

(13) Vaikų pornografiją sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai. Siekiant 
užkirsti kelią tokiai pornografijai, būtina 
mažinti prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Nepaisant tokių 
pastangų, pašalinti vaikų pornografijos 
turinio šaltinį sunku, jeigu pirminė 
medžiaga yra ne Europos Sąjungoje, tuo 
tarpu didžiausia dauguma blokuojamų 
interneto svetainių teikiama per serverius, 
esančius tose šalyse (daugiausia JAV ir 
ES), kurios yra pasirašiusios Jungtinių 
Tautų Vaiko teisių konvenciją arba Vaiko
teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą 
dėl prekybos vaikais, vaikų prostitucijos ir 
vaikų pornografijos. Reikėtų nustatyti 
priemones, kuriomis būtų stiprinamas 
tarptautinis valstybių, teisminių ir 
policijos institucijų bei pranešimų apie 
vaikų pornografiją punktų 
bendradarbiavimas siekiant užtikrinti 
saugų ir greitą svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, pašalinimą. 
Taikant tokias priemones būtina atsižvelgti 
į galutinių naudotojų teises, laikytis esamų 
teisinių ir teisminių procedūrų, taip pat 
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stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant 
tokias priemones būtina atsižvelgti į 
galutinių naudotojų teises, laikytis esamų 
teisinių ir teisminių procedūrų, taip pat 
Europos žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

Europos žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

Or.en

Pakeitimas 57
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina nutraukti
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama ir 
keisdamasi geriausiąja patirtimi su 
trečiosiomis šalimis, tarptautinėmis 
organizacijomis ir įvairiomis 
suinteresuotosiomis šalimis turėtų siekti 
sudaryti palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
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vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą arba 
interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą arba 
interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

Or.en

Pakeitimas 58
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant 
užkirsti kelią tokiai pornografijai, būtina 
mažinti prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų 
galimybes įkelti tokį turinį į viešai 
prieinamą internetą. Todėl būtina imtis 
veiksmų, kad būtų pašalintas turinio
šaltinis ir sulaikyti prievartos prieš vaikus 
vaizdų kūrėjai, platintojai ir tokius vaizdus
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra
vaikų pornografijos arba kuriais tokia
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą
arba interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių.
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant,
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 

(13) Lytinių veiksmų su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis vaizdai yra tokios
rūšies turinys, kurio gamyba, laikymas, 
platinimas, dauginimas, pardavimas arba 
įsigijimas nėra ginami kaip pagrindinės 
teisės. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas toks turinys ir taikant 
tinkamą teisinį procesą sulaikyti šio
turinio kūrėjai, platintojai ir jį
parsisiunčiantys asmenys. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagos arba kuriais tokia medžiaga
platinama, blokavimo mechanizmai. Tuo 
tarpu ES turėtų dėti visas pastangas, 
įskaitant glaudesnį bendradarbiavimą ir 
dvišalius bei daugiašalius susitarimus, 
kad trečiųjų šalių valdžios institucijos 
veiksmingai ir greitai šalintų seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, esančią 
jų teritorijoje pagrindiniuose 
kompiuteriuose arba skleidžiamą iš jų 
internetu. Tarptautine interneto 
specialiųjų telefono linijų tarnybų 
asociacija (INHOPE), įsteigta pagal 
Komisijos Saugesnio interneto programą, 
turėtų padidinti savo veikimo apimtį ir 
aktyviau keistis pranešimais apie neteisėtą 
turinį internete; tokiu būdu bus 
užtikrinamos geresnės sąlygos 
pašalinimui ir tyrimui. Siekiant užkirsti 
kelią darbo dubliavimui, turėtų būti 
kuriamas ir stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas ir didinami esami 
ištekliai, kad būtų užtikrintas greitas 
pranešimų pateikimas interneto paslaugų 
teikėjams taikant tinkamą teisinį procesą.  
Taikant tokias priemones būtina atsižvelgti 
į galutinių naudotojų teises, laikytis esamų 
teisinių ir teisminių procedūrų, taip pat 
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išvengta veiklos dubliavimo. Taikant 
tokias priemones būtina atsižvelgti į 
galutinių naudotojų teises, laikytis esamų 
teisinių ir teisminių procedūrų, taip pat 
Europos žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi 
jomis.

Europos žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos.

Or.en

Pakeitimas 59
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pagal subsidiarumo principą valstybės 
narės gali pačios nustatyti baudžiamąsias 
sankcijas. Jos imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad už šio straipsnio 
2–5 dalyse nurodytus tyčinius veiksmus 
būtų griežtai baudžiama atsižvelgiant į 
įvykdytų nusikaltimų sunkumą.

Or.fr

Pakeitimas 60
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už sąlygų vaikui, pagal nacionalinę teisę 
nesulaukusiam lytinės pilnametystės, 
stebėti seksualinę prievartą arba 
seksualinius veiksmus sudarymą 
seksualinėms reikmėms, net jeigu jis neturi 

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

dalyvauti atliekant šiuos veiksmus, 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip dveji 
metai, ir draudimu užsiimti profesine 
veikla, kurią vykdant būtų palaikomi bet 
kokie ryšiai su vaikais.

Or.it

Pakeitimas 61
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pakeitimas 62
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Už seksualinius veiksmus su vaiku, kai 
naudojamasi vaikų prostitucija, baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip penkeri 
metai, ir draudimu užsiimti profesine 
veikla, kurią vykdant būtų palaikomi bet 
kokie ryšiai su vaikais.

Or.it
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Pakeitimas 63
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies i punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(i) piktnaudžiaujama pripažintu 
pasitikėjimu, valdžia arba įtaka vaikui, 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip 
aštuoneri metai, ir draudimu užsiimti 
profesine veikla, kurią vykdant būtų 
palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais. Jei 
tėvai naudojosi savo vaikais, turėtų būti 
taikoma atitinkama bausmė siekiant 
apsaugoti vaikus nuo nusikaltimo 
pasikartojimo;

Or.it

Pakeitimas 64
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies ii punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(ii) naudojamasi itin pažeidžiama vaiko 
padėtimi, pirmiausia dėl jo protinės arba 
fizinės negalios ar priklausomumo, 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip 
aštuoneri metai, ir draudimu užsiimti 
profesine veikla, kurią vykdant būtų 
palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais; 

Or.it

Pakeitimas 65
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies ii punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pakeitimas 66
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b dalies iii punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(iii) naudojama prievarta, jėga arba 
grasinimai, baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne trumpesnė 
kaip dešimt metų, ir draudimu užsiimti 
profesine veikla, kurią vykdant būtų 
palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.

Or.it

Pakeitimas 67
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Už vaiko vertimą atlikti seksualinius 
veiksmus su kitu asmeniu baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip dešimt metų., 
ir draudimu užsiimti profesine veikla, 
kurią vykdant būtų palaikomi bet kokie 
ryšiai su vaikais.
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Or.it

Pakeitimas 68
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Už sąlygų vaikui dalyvauti 
pornografiniame renginyje sudarymą 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip dveji 
metai, ir draudimu užsiimti profesine 
veikla, kurią vykdant būtų palaikomi bet 
kokie ryšiai su vaikais.

Or.it

Pakeitimas 69
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Už pelnymąsi iš vaiko dalyvavimo 
pornografiniame renginyje arba kitokį 
tokio vaiko išnaudojimą baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai, ir draudimu 
užsiimti profesine veikla, kurią vykdant 
būtų palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.

Or.it

Pakeitimas 70
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Už sąmoningą dalyvavimą 
pornografiniuose renginiuose, kuriuose 
dalyvauja vaikai, baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai, ir draudimu 
užsiimti profesine veikla, kurią vykdant 
būtų palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.

Or.it

Pakeitimas 71
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Už vaiko verbavimą dalyvauti 
pornografiniame renginyje baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip penkeri 
metai, ir draudimu užsiimti profesine 
veikla, kurią vykdant būtų palaikomi bet 
kokie ryšiai su vaikais.

Or.it

Pakeitimas 72
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Už sąlygų vaikui užsiimti vaikų 
prostitucija sudarymą baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip penkeri metai, ir draudimu 
užsiimti profesine veikla, kurią vykdant 
būtų palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.
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Or.it

Pakeitimas 73
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specialiomis sąlygomis taikoma 
maksimali, mažiausiai 8 metų bausmė. 
Ypač atvejais, jei vaikui kyla pavojus, kai 
prieš jį naudojamas ypač didelis smurtas, 
vaikui sukeliantis rimtą žalą, ar jei 
vykdomi labiau sisteminio ar organizuoto 
pobūdžio veiksmai.

Or.en

Pakeitimas 74
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Už pelnymąsi iš vaiko užsiėmimo vaikų 
prostitucija arba kitokį vaikų prostitucija 
užsiimančio vaiko išnaudojimą baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip penkeri 
metai, ir draudimu užsiimti profesine 
veikla, kurią vykdant būtų palaikomi bet 
kokie ryšiai su vaikais.

Or.it

Pakeitimas 75
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pakeitimas 76
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Už seksualinius veiksmus su vaiku, kai 
naudojamasi vaikų prostitucija, baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip penkeri 
metai, ir draudimu užsiimti profesine 
veikla, kurią vykdant būtų palaikomi bet 
kokie ryšiai su vaikais.

Or.it

Pakeitimas 77
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 9 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Už vaiko vertimą dalyvauti 
pornografiniuose renginiuose baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip aštuoneri
metai, ir draudimu užsiimti profesine 
veikla, kurią vykdant būtų palaikomi bet 
kokie ryšiai su vaikais.

Or.it
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Pakeitimas 78
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 10 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. Už vaiko verbavimą užsiimti vaikų 
prostitucija baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne trumpesnė 
kaip aštuoneri metai, ir draudimu užsiimti 
profesine veikla, kurią vykdant būtų 
palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.

Or.it

Pakeitimas 79
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 11 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

11. Už vaiko vertimą užsiimti vaikų 
prostitucija baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne trumpesnė 
kaip dešimt metų, ir draudimu užsiimti 
profesine veikla, kurią vykdant būtų 
palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.

Or.it

Pakeitimas 80
Nicole Kiil-Nielsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su vaikų pornografija susijusios 
nusikalstamos veikos

Su vaikų išnaudojimu susijusia medžiaga
susijusios nusikalstamos veiklos.
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Or.en

Pagrindimas

Apibrėžtis „vaikų pornografija“ yra labai problematiška. Įprasta žodžio „pornografija“ 
apibrėžtis yra susijusi su tarpusavio susitarimu paremtais suaugusiųjų veiksmais. Formuluote 
„ su vaikų išnaudojimu susijusi medžiaga“ perteikiama aiški mintis: žiūrėjimas yra 
nusikaltimo įrodymas.

Pakeitimas 81
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kelionių organizavimas siekiant 
padaryti bet kurią iš 3–6 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų.

(b) kelionių ir (ar) kitos veiklos
organizavimas siekiant padaryti bet kurią iš 
3–6 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų.

Or.en

Pagrindimas

Kalbant apie vaikų seksualinį turizmą subjektais, prisidedančiais prie vaikų seksualinės 
prievartos ir išnaudojimo, laikomi ne tik kelionės organizatoriai pvz., kelionių organizavimo 
veiklos vykdytojai ir kelionių agentūros, bet ir daugybė tarpininkų, teikiančių kitas paslaugas 
pvz., viešbučių, nakvynės namų, kelionių gidų, vertimo paslaugas ir t.t.

Pakeitimas 82
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en
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Pakeitimas 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pakeitimas 84
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta priemonė būtų įrašyta į bausmę 
paskelbusios valstybės narės nuosprendžių 
registrą.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta priemonė būtų įrašyta į bausmę 
paskelbusios valstybės narės nuosprendžių 
registrą. Valstybės narės turi imtis 
reikalingų teisės aktų leidybos ar kitų 
priemonių siekiant užtikrinti, kad 
informacija apie teistumą būtų tikrinama 
kiekvieną kartą, kai asmuo kreipiasi dėl 
naujo darbo, kurio metu palaikomas 
nuolatinis kontaktas su vaikais.

Or.en
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Pakeitimas 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
valstybinės ir privačiosios organizacijos, 
vykdančios veiklą, susijusią su 
nuolatiniais kontaktais su vaikais, būtų 
įpareigotos aktyviai tikrinti naujų 
darbuotojų baudžiamąją praeitį, ir kad 
vaikams paslaugas teikiančios 
organizacijos, įskaitant mokyklas, vykdytų 
veiksmingą ir aktyvią vaikų apsaugos 
politiką.

Or.en

Pagrindimas

Informacijos registravimą ir keitimąsi ja turi papildyti organizacijų, kurių veiklai priklauso 
nuolatiniai kontaktai su vaikais, veiksmai, siekiant užtikrinti, kad prieš įdarbinant bet kokioms 
pareigoms arba veiklai,  susijusiai su vaikais, būtų atliktas  kandidatų baudžiamosios 
praeities patikrinimas.

Pakeitimas 86
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en
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Pagrindimas

Neturėtų būti laikoma, kad vaikas auka galėjo duoti savo sutikimą prostitucijai arba 
dalyvavimui prievartos prieš vaikus vaizdų kūrimui. Vien tik kaltininkas patraukiamas 
baudžiamojon atsakomybėn, nesvarbu, kad auka "ketino sutikti" arba kaltininko nuomone 
"sutiko".

Pakeitimas 87
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų tyrimai ar 
baudžiamasis persekiojimas už juos 
nepriklausytų nuo aukos skundo arba 
kaltinimo ir kad baudžiamosios bylos 
galėtų būti tęsiamos, net jeigu auka atsiėmė 
savo skundus.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų tyrimai ar 
baudžiamasis persekiojimas už juos 
nepriklausytų nuo aukos skundo arba 
kaltinimo ir kad baudžiamosios bylos 
galėtų būti tęsiamos, net jeigu auka atsiėmė 
savo skundus. Procedūros turi būti 
įgyvendintos taikant valstybėse narėse 
galiojančius teisės aktus.

Or.es

Pakeitimas 88
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.es

Pakeitimas 89
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.it

Pakeitimas 90
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Valstybės narės privalo aprūpinti tyrimo tarnybas būtinomis finansinėmis lėšomis ir 
žmogiškaisiais ištekliais siekiant užtikrinti, kad jos pilnaverčiai ir efektyviai vykdytų savo 
veiklą.

Pakeitimas 91
Tiziano Motti

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsenos ir prevencijos priemonės turi 
būti vykdomos kaltininkų pagal šios 
direktyvos 3–7 straipsnius atžvilgiu, 
panašiai kaip veiksmai, vykdomi kovojant 
su terorizmu. Šiuo tikslu Komisija turi 
ištirti Europos greitojo įspėjimo sistemos 
sukūrimo įvykdomumą siekiant 
koordinuoti valstybių narių įstaigų 
veiksmus, skirtus kovai su elektroniniais 
nusikaltimais, ir užkirsti kelią pedofilijai 
ir seksualiniam persekiojimui, kaip ragino 
Europos Parlamentas savo 2010 m. 
birželio 23 d. rezoliucijoje dėl Europos 
greitojo įspėjimo sistemos sukūrimo 
kovojant su vaikų pornografija ir 
seksualiniu  persekiojimu1, kuri buvo 
priimta absoliučia balsų dauguma.
____
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0247.

Or.it

Pakeitimas 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės turi skatinti 
valstybines ir privačiąsias organizacijas, 
vykdančias veiklą, susijusią su 
reguliariais kontaktais su vaikais, nuolat 
rengti personalo mokymus, kad jie galėtų 
geriau nustatyti prievartos prieš vaikus 
atvejus ir žinotų, kam apie tai turi būti 
pranešama.

Or.en

Pagrindimas

Jei personalas būtų atitinkamai apmokytas nustatyti prievartos prieš vaikus atvejus, apie juos 
būtų greičiau pranešama.

Pakeitimas 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės imasi priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad aukos turėtų 
galimybę anonimiškai kreiptis į specialiai 
vaikams įrengtas tarnybas, pvz., telefono 
ar interneto pagalbos linijas, kuriose 
dirba profesionalūs darbuotojai, kurie 
apmokyti teikti pagalbą prievartos 
atvejams. 

Or.en

Pagrindimas

Specialiai vaikams skirtų tarnybų ir pagalbos linijų steigimas suteiktų vaikams aukoms 
savarankiškumo ir paskatintų juos kreiptis dėl prievartos atvejų.
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Pakeitimas 94
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad įsteigtų informacijos 
tarnybą, kuriai interneto naudotojai, 
atsitiktinai pamatę seksualinės prievartos 
prieš vaikus vaizdus arba susijusią 
medžiagą, galėtų apie tai anonimiškai 
pranešti.

Or.en

Pakeitimas 95
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad įsteigtų informacijos 
tarnybas, kaip antai specialias pagalbos 
telefonu linijas ir interneto tinklavietes, 
kurios teiktų vaikams patarimus ir 
pagalbą.

Or.es

Pakeitimas 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė gali nuspręsti, kad šio 
straipsnio 1 dalies c ir d punktuose 
nustatytas jurisdikcijos nuostatas taikys 

Išbraukta.
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tik tam tikrais atvejais arba aplinkybėmis, 
jeigu nusikalstama veika padaryta ne jos 
teritorijoje.

Or.en

Pakeitimas 97
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad apsaugoti vaikų aukų 
privatumą, jų tapatybę ir įvaizdį, t. y. 
neleidžia viešai platinti informacijos.

Or.en

Pakeitimas 98
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad aukų 
teisėmis būtų pilnai naudojamasi. Šiuo 
tikslu:
(a) vaikai aukos informuojami apie jų 
teises ir jiems skirtas paslaugas, ir, jei jie 
neatsisako šios informacijos, apie tai, kaip 
nagrinėjama jų byla, apie kaltinimus ir 
bendrą tyrimo arba proceso pažangą, ir 
koks jų vaidmuo ir bylos nagrinėjimo 
rezultatas;
(b) užtikrina, bent tais atvejais, kai 
aukoms ir jų šeimoms gresia pavojus, kad 
juos informuotų apie kaltininko arba 
įtariamojo laikiną paleidimą arba 
paleidimą visam laikui;



AM\833654LT.doc 33/49 PE450.622v01-00

LT

(c) pagal nacionalinius teisės aktus imasi 
būtinų priemonių, kad apsaugoti vaikų 
aukų tapatybę ir įvaizdį, t. y. neleidžia 
viešai platinti jokios informacijos, kuri 
galėtų padėti nustatyti jų tapatybę;
(d) užtikrina vaikų aukų, jų šeimų arba jų 
vardu dalyvaujančių liudininkų apsaugą 
nuo pažeminimų, keršto ir pakartotinos 
viktimizacijos;
(e) užtikrina, kad būtų vengiama aukų 
kontaktų su kaltininkais teismo ir 
teisėsaugos institucijų patalpose, nebent 
kompetentingos įstaigos nuspręstu kitaip 
vaiko interesais, arba jei šie kontaktai 
reikalingi tyrimo arba proceso eigoje.

Or.en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka 2007 m. rugpjūčio 30 d. Europos Tarybos vaikų apsaugos nuo seksualinio 
išnaudojimo ir seksualinės prievartos konvencijos 30 straipsnį.

Pakeitimas 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės turėtų pripažinti 
vaikus aukas aktyviais dalyviais kovojant 
su seksualine prievarta ir išnaudojimu, 
užtikrinti, kad jų nuomonė išklausyta, ir 
imtis priemonių, kurios padėtų ugdyti 
gyvenimiškus įgūdžius, būtinus norint 
atpažinti ir išvengti situacijų, kuriose jie 
būtų pažeidžiami ir galėtų tapti prievartos 
aukomis.

Or.en
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Pagrindimas

Pakeitimas atitinka Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnį, kuriame pabrėžiama, kad svarbu 
suteikti vaikams galimybę patiems suformuluoti savo nuomonę su jais susijusiais klausimais.

Pakeitimas 100
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės imasi prevencinių 
priemonių siekiant apsaugoti vaikus. 
Joms priskiriamos:

(i) sąmoningumo didinimo kampanijos, 
padedančios atpažinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus ženklus ir 
elektroninėje, ir įprastoje aplinkoje. 
Plačiajai visuomenei turėtų būti teikiama 
informacija ir parama, siekiant padėti 
žmonėms apsaugoti vaikus;
(ii) mokomosios sąmoningumo ugdymo 
programos mokyklose ir kitose vaikams 
skirtose įstaigose, kad vaikai išmoktų 
atpažinti itin rizikingas situacijas ir jų 
išvengti;
(iii) priemonės, kurios užtikrintų, kad 
internetiniai socialiniai tinklai turėtų 
„pavojaus mygtuko“ funkciją, kad vaikai 
galėtų pranešti atitinkamoms 
institucijoms apie bet kokį netinkamą 
seksualinį elgesį, kadangi vaikų viliojimo 
internete, pokalbių svetainėse ir socialinių 
tinklų svetainėse atvejų vis daugėja; šiuo 
tikslu būtina nustatyti aiškias ir 
nuoseklias procedūras, kuriose būtų 
nurodyta, kur nukeliaus pranešimas, kas 



AM\833654LT.doc 35/49 PE450.622v01-00

LT

su juo bus daroma ir kokia parama ir 
pagalba bus skiriama nukentėjusiam 
vaikui;
(iv) išsamus baudžiamosios praeities 
patikrinimas įdarbinant bet kokioms 
pareigoms, į kurias įeina kontaktas su 
vaikais ir jaunimu iki 18 m. amžiaus, 
nepriklausomai nuo to, ar tai 
savanoriškas, ar apmokamas darbas;
(v) priemonės, nagrinėjančios galimybę 
įdiegti „raudonojo pavojaus signalo“ 
sistemą, kuri leistų valstybėms narėms 
perduoti informaciją (duomenis) apie 
labiausiai pavojingus seksualines 
nusikalstamas veikas prieš vaikus 
padariusius asmenis, kai toks nusikaltėlis 
keliauja ES viduje; Tokiai informacijai 
(duomenims) taikomi visi galiojantys ES 
ir nacionaliniai duomenų apsaugos teisės 
aktai.

Or.it

Pakeitimas 101
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės parengia prevencines 
priemones vaikų apsaugai. Joms 
priskiriamos:
(a) sąmoningumo didinimo ir švietimo 
kampanijos, padedančios atpažinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
ženklus ir elektroninėje, ir įprastoje 
aplinkoje; plačiajai visuomenei turėtų 
būti teikiama informacija ir parama, kad 
vaikai būtų apsaugoti;
(b) tinkamų tėvų apmokymo programų 
rengimas, kurios padėtų tėvams 
kasdieniame bendravime su vaikais 
užkirsti kelią, identifikuoti ir likviduoti 
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prievartos prieš vaikus atvejus ir kad jie 
sugebėtų teikti visokeriopą pagalbą;
(c) mokomosios sąmoningumo ugdymo 
programos mokyklose ir kitose vaikams 
skirtose įstaigose, kad vaikai išmoktų 
atpažinti itin rizikingas situacijas ir jų 
vengti;
(d) visose valstybėse narėse įdiegti 
seksualinį lavinimą mokyklose, kad vaikai 
anksti turėtų galimybę gauti 
daugiaaspektės ir  lengvai suprantamos 
informacijos seksualumo ir reprodukcijos 
klausimais, kad jie galėtų patogiai jaustis 
dėl jų pačių kūno ir seksualumo;
(e) priemonės, kurios užtikrintų, kad 
internetiniai socialiniai tinklai turėtų 
„pavojaus mygtuko“ funkciją, kad vaikai 
galėtų pranešti atitinkamoms 
institucijoms apie bet kokį netinkamą 
seksualinį elgesį, kadangi vaikų viliojimo 
internete, pokalbių svetainėse ir socialinių 
tinklų svetainėse atvejų vis daugėja;
tolesniems veiksmams būtina nustatyti 
aiškias ir suprantamas procedūras, 
kuriose būtų nurodyta, kur nukeliaus 
pranešimas, kas su juo bus daroma ir 
kokia parama ir pagalba bus skiriama 
nukentėjusiam vaikui;
(f) radijo ir TV programose teikti 
pakankamai informacijos apie vaikams 
keliamą riziką, susijusią su interneto 
naudojimu be priežiūros, ir būdus, kaip 
juos apsaugoti nuo prisijungimo prie 
pavojingų tinklalapių;
(g) išsamus baudžiamosios praeities 
patikrinimas įdarbinant bet kokioms 
pareigoms, į kurias įeina darbas su 
vaikais ir jaunimu iki 18 m. amžiaus, 
nepriklausomai nuo to, ar tai 
savanoriškas, ar apmokamas darbas;
(h) priemonės, nagrinėjančios galimybę 
įdiegti „raudonojo pavojaus signalo“ 
sistemą, kuri leistų valstybėms narėms 
perduoti informaciją (duomenis) apie 
labiausiai pavojingus seksualines 
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nusikalstamas veikas prieš vaikus 
padariusius asmenis, kai toks nusikaltėlis 
keliauja ES viduje; Tokiai informacijai 
(duomenims) taikomi visi galiojantys ES 
ir nacionaliniai duomenų apsaugos teisės 
aktai.

Or.el

Pakeitimas 102
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės turėtų būti raginamos 
panaudoti iš nusikaltėlių konfiskuotą 
turtą finansuojant papildomą gydymą ir 
integravimo paslaugas vaikų 
pornografijos aukoms.

Or.en

Pakeitimas 103
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekiant užtikrinti, kad 
kaltininko (-ės) šeima nenukentės nuo 
izoliacijos ir stigmatizacijos.

Or.en

Pakeitimas 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant teisės į gynybą, valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad vykstant bet kurios iš 3–7 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų 
baudžiamajam tyrimui:

3. Nepažeidžiant teisės į gynybą, valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad vykstant bet kurios iš 3–7 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų 
baudžiamajam procesui:

Or.en

Pagrindimas

Fomuluotė atitinka Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos dėl prekybos žmonėmis prevencijos, 
kovos su ja ir aukų apsaugos 14 straipsnio tekstą.

Pakeitimas 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) prireikus vaikų aukų apklausos vyktų 
šiam tikslui sukurtose arba pritaikytose 
patalpose ir kuriose vaikas jaučiasi 
saugiai;

Or.en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti vaiko apsaugos lygmenį.

Pakeitimas 106
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pakeitimas 107
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) visas vaikų aukų apklausas vykdytų tie 
patys asmenys;

Or.en

Pakeitimas 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies f punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti vaiko apsaugos lygmenį.

Pakeitimas 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies įvadinė dalis 



PE450.622v01-00 40/49 AM\833654LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad nagrinėjant su bet kuria iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų susijusią baudžiamąją bylą teisme 
galima būtų nurodyti, kad:

5. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad nagrinėjant su bet kuria iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų susijusią baudžiamąją bylą teisme 
būtų privaloma nurodyti, kad:

Or.en

Pakeitimas 110
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad būtų galimybė naudotis 
veiksmingomis intervencijos programomis 
arba priemonėmis, siedamos užkirsti kelią 
pakartotinėms seksualinio pobūdžio 
nusikalstamoms veikoms prieš vaikus ir 
sumažinti pakartojimo pavojų. Nagrinėjant 
baudžiamąją bylą turi būti sudaryta 
galimybė bet kuriuo metu naudotis šiomis 
programomis ar priemonėmis – kalėjime ir 
už jo ribų – pagal nacionalinę teisę 
nustatytomis sąlygomis.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad būtų galimybė naudotis 
veiksmingomis intervencijos programomis 
arba priemonėmis, pavyzdžiui, skirtomis 
nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui 
reabilituoti ir integruoti, siekdamos 
užkirsti kelią pakartotinėms seksualinio 
pobūdžio nusikalstamoms veikoms prieš 
vaikus ir sumažinti pakartojimo pavojų. 
Nagrinėjant baudžiamąją bylą turi būti 
sudaryta galimybė bet kuriuo metu 
naudotis šiomis programomis ar 
priemonėmis – kalėjime ir už jo ribų –
pagal nacionalinę teisę nustatytomis 
sąlygomis.

Or.en

Pakeitimas 111
Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

užtikrinti, kad būtų galimybė naudotis 
veiksmingomis pripažintomis seksualines 
nusikalstamas veikas padariusių asmenų 
gydymo programomis arba įgyvendinti 
priemones, siekdamos užkirsti kelią 
pakartotinėms seksualinio pobūdžio 
nusikalstamoms veikoms prieš vaikus ir 
sumažinti pakartojimo pavojų. Nagrinėjant 
baudžiamąją bylą turi būti sudaryta 
galimybė bet kuriuo metu naudotis šiomis 
pripažintomis seksualines nusikalstamas 
veikas padariusių asmenų gydymo
programomis ar priemonėmis – kalėjime ir 
už jo ribų – pagal nacionalinę teisę 
nustatytomis sąlygomis. Valstybės narės 
parengia orientavimo ir konsultavimo 
programas, skirtas artimiausių kaltininko 
(-ės) šeimos narių paramai.

Or.de

Pagrindimas

Moterys taip pat gali būti nusikaltimo, susijusio su vaikų pornografija ir tokios medžiagos 
platinimu internete, kaltininkės arba bendrininkės.

Pakeitimas 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tokios intervencijos programos arba 
priemonės pritaikomos, siekiant atsižvelgti 
į konkrečius seksualines nusikalstamas 
veikas prieš kitus vaikus padariusių vaikų, 
įskaitant nesulaukusių baudžiamosios 
atsakomybės amžiaus, ugdymo poreikius.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad su 
tokiais vaikais būtų tinkamai elgiamasi, 
t. y. įvertinami individualūs jų poreikiai ir 
pasiūlomos atitinkamos poveikio 
priemonės, siekiant spręsti problemas, 
susijusias su jų nusikalstamu elgesiu.
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Or.en

Pakeitimas 113
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos prie interneto svetainių, kuriose 
yra vaikų pornografijos, blokavimas

Interneto svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos, šalinimas

Or.en

Pakeitimas 114
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos prie interneto svetainių, kuriose 
yra vaikų pornografijos, blokavimas

Interneto svetainių, kuriose yra 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagos, šalinimas

Or.en

Pakeitimas 115
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
pasiekti, kad būtų blokuojama jų 
teritorijoje esančių interneto naudotojų 
prieiga prie interneto tinklalapių, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama. Blokuojant prieigą 
turi būti atsižvelgiama į atitinkamas 
apsaugos priemones, visų pirma siekiant 

Išbraukta.
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užtikrinti, kad būtų blokuojama tai, kas 
būtina, kad naudotojai būtų informuojami 
apie blokavimo priežastį ir kad turinio 
teikėjai, kiek įmanoma, būtų 
informuojami apie galimybę užginčyti 
blokavimą.

Or.en

Pakeitimas 116
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad būtų ištrinami interneto tinklalapių
šaltiniai, kuriuose yra vaikų pornografijos 
arba per kuriuos ji platinama, ir siekiant 
užtikrinti, kad nusikalstamo turinio 
medžiaga būtų skubiai pašalinta.

Or.en

Pakeitimas 117
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
pasiekti, kad būtų blokuojama jų 
teritorijoje esančių interneto naudotojų 
prieiga prie interneto tinklalapių, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
pasiekti, kad būtų skubiai pašalintas 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagos, saugomos arba platinamos 
internete, šaltinis. Šalinant šaltinį turi būti 
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kuriuos ji platinama. Blokuojant prieigą
turi būti atsižvelgiama į atitinkamas
apsaugos priemones, visų pirma siekiant 
užtikrinti, kad būtų blokuojama tai, kas 
būtina, kad naudotojai būtų informuojami 
apie blokavimo priežastį ir kad turinio 
teikėjai, kiek įmanoma, būtų 
informuojami apie galimybę užginčyti 
blokavimą.

atsižvelgiama į aiškias teisines ir teismines
apsaugos priemones, visų pirma siekiant 
užtikrinti, kad būtų išsaugoti 
baudžiamosios veikos tyrimui reikalingi 
įrodymai. Be to, Komisija ir valstybės 
narės imasi visų būtinų priemonių, kad 
būtų nustatytos procedūros skubiems 
pranešimams siųsti ir tokiam turiniui 
šalinti, kai jis aptinkamas trečiosiose 
šalyse.

Or.en

Pakeitimas 118
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or.es

Pakeitimas 119
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad sustiprintų prieigos 
teikėjų atsakomybę pagal 2001 m. gegužės 
22 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvą 2001/29/EB dėl autorių teisių ir 
gretutinių teisių informacinėje 
visuomenėje tam tikrų aspektų 
suderinimo1, 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 
2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės 
teisių gynimo2 ir 2009 m. vasario 19 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
nutartį byloje C-557/07 „LSG-
Gesellschaft zur Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten GmbH“ prieš 
„Tele2 Telecommunication GmbH“3 tam, 
kad jie uždraustų prieigą prie jiems 
žinomų vaikų pornografijos tinklalapių.
___________
1  OL L 167, 2001 6 22, p. 10.
2 OL L 157, 2004 4 30, p. 45.
3 OL C 113, 2009 5 16, p. 14. 

Or.fr

Pakeitimas 120
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Reikia pripažinti, kad esama daug 
prieigos prie interneto taškų, kur galima 
stebėti vaikų pornografijos vaizdus, ir kad 
kaltininkai prisitaikys prie nuolatinės 
technologijų pažangos ir jų panaudojimo 
galimybių.

Or.en
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Pakeitimas 121
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Domeno savininkai turėtų prisiimti 
didesnę atsakomybę už turinį, kuris 
skelbiamas jų interneto svetainėje.

Or.en

Pakeitimas 122
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai,
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad interneto tinklalapiai, kuriuose yra 
vaikų pornografijos arba per kuriuos ji 
platinama, būtų pašalinti.

Or.en

Pakeitimas 123
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.
Valstybės narės imasi veiksmingų 
priemonių, kad bendradarbiaujant 
tarpvalstybiniu mastu būtų išaiškinti 
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neteisėtą turinį skelbiantys interneto 
tinklalapiai.

Or.en

Pakeitimas 124
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi atitinkamų 
teisėsaugos priemonių, kad valstybės narės 
būtų greitai informuotos apie esamą 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą ir ji būtų pašalinta.

Or.en

Pakeitimas 125
Chrysoula Paliadeli

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal šią direktyvą nustatant žalingas 
interneto svetaines ir patvirtinant 
atitinkamas procedūras interneto 
svetainėms šalinti arba blokuoti, turi būti 
visapusiškai atsižvelgiama į pagrindines 
interneto naudotojų teises ir remiamasi 
skaidriomis procedūromis ir teismine 
kontrole bei priežiūra.

Or.en
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Pakeitimas 126
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 
smarkiai sumažėjo aktyviai veikiančių 
komercinių vaikų pornografijos 
tinklalapių skaičius ir kad komercinių 
vaikų pornografijos tinklalapių 
organizatoriai dažniausiai platina 
vaizdus, bet jų nekuria.  Komerciniuose 
tinklalapiuose skelbiami vaizdai paprastai 
yra seniai įkelti ir dažnai naudojami 
pakartotinai.

Or.en

Pakeitimas 127
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Europos finansinė koalicija turėtų 
įtraukti į savo kompetencijų sritį visus 
vaikų pornografijos internete vaizdus, o 
ne tik komercinius vaikų pornografijos 
tinklalapius.

Or.en

Pakeitimas 128
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Komisija pateikia Europos 
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Parlamentui metinę ataskaitą apie 
valstybių narių veiksmus, kurių jos ėmėsi, 
kad iš interneto būtų pašalinta 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiaga.

Or.en


