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Grozījums Nr. 40
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Visām ieinteresētajām pusēm, 
apkarojot seksuālo vardarbību pret 
bērniem, bērnu seksuālo izmantošanu un 
bērnu pornogrāfiju, nebūtu jāizrāda 
absolūti nekāda tolerance.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Būtu vienādā mērā jāizmeklē gan 
apdraudējumi, ko rada sievietes, gan 
apdraudējumi, ko rada vīrieši, kas 
izdarījušas/-i seksuālu vardarbību pret 
bērniem.

Or.en

Grozījums Nr. 42
Antigoni Papadopoulou

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Attiecībā uz seksuālās vardarbības pret 
bērniem un bērnu seksuālās izmantošanas 
smagiem veidiem ir jāpiemēro efektīvas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas. Tas jo 

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

īpaši attiecas uz dažāda veida seksuālo 
vardarbību un seksuālo izmantošanu, ko 
atvieglo komunikāciju tehnoloģiju 
lietošana, piemēram, 
„iedraudzēšanās”(uzmākšanās bērniem 
tiešsaistē seksuālos nolūkos) sociālās 
tīklošanās vietnēs un tiešsaistes tērzētavās.
Turklāt bērnu pornogrāfijas definīcija ir 
jāprecizē un jāsaskaņo ar starptautiskajos 
instrumentos ietverto definīciju.

Or.en

Grozījums Nr. 43
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Vienlaicīgi jānorāda, ka atšķirības 
kultūras un tiesību tradīcijās nevar 
izmantot, lai slēptu seksuālo vardarbību 
pret bērniem un bērnu pornogrāfiju.

Or.es

Grozījums Nr. 44
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ir jāatvieglo nodarījumu izmeklēšana 
un apsūdzību izvirzīšana kriminālprocesā, 
ņemot vērā cietušo bērnu grūtības ziņot par 
vardarbību un likumpārkāpēju anonimitāti 
kibertelpā. Lai nodrošinātu šajā direktīvā 
minēto nodarījumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie atbildības par tiem, 
atbildīgās personas ir jānodrošina ar 
efektīviem izmeklēšanas instrumentiem.
Šie instrumenti var ietvert slepenas 

(8) Ir jāatvieglo nodarījumu izmeklēšana 
un apsūdzību izvirzīšana kriminālprocesā
un likumpārkāpēju identificēšanā, ņemot 
vērā cietušo bērnu grūtības ziņot par 
vardarbību; nedrīkstētu pieļaut 
likumpārkāpēju anonimitāti kibertelpā, lai 
netraucētu izmeklēšanas darbības un 
nekavētu likumpārkāpēja tūlītēju 
izsekošanu. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāveic 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka kibertelpas 
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operācijas, sakaru pārtveršanu, slepenu 
novērošanu, tostarp, elektronisku 
novērošanu, bankas kontu uzraudzību vai 
citas finanšu izmeklēšanas.

lietotāji publiski saglabā savu anonimitāti, 
bet viņus var identificēt noziedzīgu 
nodarījumu gadījumos, jo īpaši tad, ja tas 
notiek tiešsaistes telpās, kurās ir 
visaugstākais „iedraudzēšanās” risks, 
piemēram, sociālās tīklošanas vietnēs, 
forumos, sociālajās platformās un 
emuāros. Lai nodrošinātu šajā direktīvā 
minēto nodarījumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie atbildības par tiem, 
atbildīgās personas ir jānodrošina ar 
efektīviem izmeklēšanas instrumentiem.
Šie instrumenti var ietvert slepenas 
operācijas, sakaru pārtveršanu, slepenu 
novērošanu, tostarp, elektronisku 
novērošanu, bankas kontu uzraudzību vai 
citas finanšu izmeklēšanas.

Or.it

Grozījums Nr. 45
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE450.622v01-00 6/48 AM\833654LV.doc

LV

Or.es

Grozījums Nr. 46
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Agrā brīdinājuma sistēmai, kas 
paredz regulāru ziņošanu policijai vai 
vietējiem informācijas līniju tīkliem par 
materiāliem, attiecībā uz kuriem ir 
aizdomas, ka tajos atspoguļota seksuāla 
vardarbība pret bērniem, būtu ievērojami 
jāpalīdz ātri pārtraukt seksuālo 
noziedznieku darbības, kā arī 
jānodrošina, ka par  šādu nelegālu 
materiālu esamību tiek nekavējoties 
paziņots iestādēm un interneta 
pakalpojumu sniedzējiem, kuru tīklā šie 
materiāli atrodas, lai tie varētu tūlīt veikt 
attiecīgus pasākumus un likvidētu 
publisku pieeju nelegāliem materiāliem 
un saglabātu pierādījumus 
tiesībaizsargājošo iestāžu veiktajai 
izmeklēšanai.

Or.en

Grozījums Nr. 47
Antigoni Papadopoulou

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Ir būtiski nostiprināt tiesību aktu, 
tostarp eksteritoriālu krimināllikumu 
iedarbīgumu, lai nodrošinātu to, ka 
personas no Eiropas Savienības, kuras 
pastrādājušas vardarbību pret bērniem vai 
tos seksuāli izmantojušas, tiek krimināli 
vajātas, pat ja tās veikušas noziegumus 
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ārpus ES, jo īpaši izmantojot tā dēvēto 
seksa tūrismu — parādību, kas ģeogrāfiski 
izplatās, radot nopietnas sekas.

Or.en

Grozījums Nr. 48
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Dalībvalstīm būtu jāveicina atklāta 
komunikācija un atklāts dialogs, kā arī 
sadarbība ar trešām valstīm, lai atbilstoši 
šo valstu attiecīgajai likumdošanai
īstenotu kriminālvajāšanu par to 
likumpārkāpēju sodāmu uzvedību, kas 
ceļo pāri ES robežām seksa tūrisma un 
bērnu pornogrāfijas iegūšanas nolūkos.

Or.fr

Grozījums Nr. 49
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Dalībvalstīm būtu jāveicina atklāts 
dialogs un saziņa ar valstīm ārpus 
Savienības un jāstrādā savstarpēji 
labvēlīgā gaisotnē, lai nodrošinātu, ka 
pret likumpārkāpējiem, kas ceļo no 
Savienības pāri tās robežām seksa tūrisma 
nolūkos, ja vien iespējams, viņiem 
atgriežoties, vērstu ekvivalentas sankcijas, 
kas viņu izcelsmes valstī tiek piemērotas 
personām, kuras pastrādājušas 
vardarbību pret bērniem.

Or.it
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Grozījums Nr. 50
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Grozījums Nr. 51
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai pilnībā nodrošinātu cietušo 
aizsardzību, cietušie bērni būtu jāinformē 
par viņu tiesībām un viņu aizsardzībai 
paredzētajiem dienestiem, par 
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izmeklēšanas vai tiesas procesa 
galvenajiem rezultātiem un par viņu lomu 
tajos, kā arī par viņu lietas iznākumu.
Turklāt būtu jāpieņem tiesību akti, kas 
nodrošinātu, ka bērni tiek izglītoti, 
informējot par to, kādas ir viņu tiesības uz 
aizsardzību pret vardarbību un kā pašiem 
sevi aizsargāt, ja pret viņiem tiek vai tikusi 
vērsta vardarbība.

Or.en

Grozījums Nr. 52
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.it

Grozījums Nr. 53
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Ja likumpārkāpēju bīstamība un risks, 
ka nodarījumi varētu atkārtoties, ir 
pietiekami liels, notiesātajiem 
likumpārkāpējiem vajadzības gadījumā ir 
uz laiku vai pastāvīgi jāliedz veikt 
darbības, kas ietver regulāru saskarsmi ar 
bērniem. Ir jāatvieglo šādu aizliegumu 
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ieviešana visā ES. ieviešana visā ES. Dalībvalstīm būtu 
jāveic atlases pārbaudes pirms darba 
attiecību uzsākšanas, ja darbs ir saistīts ar 
regulārām darbībām ar bērniem.

Or.en

Grozījums Nr. 54
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.es

Grozījums Nr. 55
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Internets ir tāda pati daļa no 
sabiedrības dzīves kā visas citas, un to 
nevar uzskatīt par „neitrālu” telpu. Tātad 
tāpat kā attiecībā uz pārējām sabiedrības 
dzīves daļām jāpiemēro standarti un 
noteikumi, kas reglamentē interneta 
lietošanu.

Or.en
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Grozījums Nr. 56
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Bērnu pornogrāfija ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 
attēlus. Lai cīnītos pret bērnu pornogrāfiju, 
ir jāierobežo bērnu ļaunprātīgas 
izmantošanas materiālu izplatīšana, 
nodrošinot, ka likumpārkāpējiem ir grūtāk 
šāda satura materiālus augšupielādēt 
publiski pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc 
ir nepieciešams veikt pasākumus, lai 
likvidētu šādu materiālu avotus un 
aizturētu personas, kas atbildīgas par bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu 
izplatīšanu vai lejupielādēšanu.
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES ir 
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Neraugoties uz minētajiem 
centieniem, bērnu pornogrāfijas materiālu 
avotu likvidēšana ir sarežģīta, ja oriģinālie 
materiāli neatrodas Eiropas Savienībā, 
kamēr milzīga daļa no bloķētajām tīmekļa 
vietnēm tika atbalstītas ar serveriem, kas 
atrodas valstīs (galvenokārt ASV un ES), 
kuras parakstījušas Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju par bērnu 
tiesībām vai šai konvencijai pievienoto 
Protokolu par bērnu tirdzniecību, bērnu 
prostitūciju un bērnu pornogrāfiju. Būtu 
jāpieņem pasākumi starptautiskās 
sadarbības nostiprināšanai starp valstīm, 
kā arī starp tiesu un policijas iestādēm un 
ziņošanas punktiem attiecībā uz bērnu 
pornogrāfiju, lai garantētu drošu un ātru 
to tīmekļa vietņu likvidēšanu, kas satur 
bērnu pornogrāfiju. Veicot šādus 
pasākumus, jāņem vērā lietotāju tiesības un 
jānodrošina atbilstība spēkā esošajām 
tiesas un juridiskajām procedūrām, kā arī 
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nodrošināt, ka valstu saraksti ar tīmekļa 
vietnēm, kas satur bērnu pornogrāfijas
materiālus, ir pēc iespējas pilnīgāki un ka 
tiek novērsta darba dublēšana. Veicot 
šādus pasākumus, jāņem vērā lietotāju 
tiesības un jānodrošina atbilstība spēkā 
esošajām tiesas un juridiskajām 
procedūrām, kā arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas un Eiropas Pamattiesību hartas 
noteikumiem. Programmas „Drošāks 
internets” ietvaros ir izveidoti informācijas
līniju tīkli, kuru mērķis ir vākt informāciju 
par galvenajiem nelegāla satura tīmekļu 
vietņu veidiem, kā arī nodrošināt pienācīgu 
pārklājumu un apmaiņu ar ziņojumiem šajā 
jautājumā.

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un 
Eiropas Pamattiesību hartas noteikumiem.
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru 
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

Or.en

Grozījums Nr. 57
Antigoni Papadopoulou

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālu 
izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai 
likvidētu šādu materiālu avotus un 
aizturētu personas, kas atbildīgas par bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu 
izplatīšanu vai lejupielādēšanu.
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un
starptautiskajām organizācijām ES ir 
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 

(13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāpārtrauc
bērnu ļaunprātīgas izmantošanas materiālu 
izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai 
likvidētu šādu materiālu avotus un 
aizturētu personas, kas atbildīgas par bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu 
izplatīšanu vai lejupielādēšanu.
Pastiprinātā sadarbībā un apmainoties ar 
paraugpraksi ar trešām valstīm,
starptautiskajām organizācijām un 
dažādām ieinteresētajām pusēm, ES ir 
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
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pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš arī 
mehānismi, ar kuriem Eiropas Savienības 
teritorijā bloķētu piekļuvi tīmekļa vietnēm, 
kas ietver un izplata bērnu pornogrāfiju.
Šim nolūkam var izmantot dažādus 
mehānismus, piemēram, mudināt 
kompetentās tiesu vai policijas iestādes 
pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī atbalstīt un 
aicināt interneta pakalpojumu sniedzējus, 
lai tie pēc brīvprātības principa izveidotu 
rīcības kodeksus un vadlīnijas šādu tīmekļa 
vietņu piekļuves bloķēšanai. Lai likvidētu 
un bloķētu bērnu ļaunprātīgas 
izmantošanas materiālus, ir jāizveido un 
jāpastiprina publisko iestāžu sadarbība ar 
mērķi nodrošināt, ka valstu saraksti ar 
tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, jāņem 
vērā lietotāju tiesības un jānodrošina 
atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Pamattiesību hartas noteikumiem.
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru 
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš arī 
mehānismi, ar kuriem Eiropas Savienības 
teritorijā bloķētu piekļuvi tīmekļa vietnēm, 
kas ietver un izplata bērnu pornogrāfiju.
Šim nolūkam var izmantot dažādus 
mehānismus, piemēram, mudināt 
kompetentās tiesu vai policijas iestādes 
pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī atbalstīt un 
aicināt interneta pakalpojumu sniedzējus, 
lai tie pēc brīvprātības principa izveidotu 
rīcības kodeksus un vadlīnijas šādu tīmekļa 
vietņu piekļuves bloķēšanai. Lai likvidētu 
un bloķētu bērnu ļaunprātīgas 
izmantošanas materiālus, ir jāizveido un 
jāpastiprina publisko iestāžu sadarbība ar 
mērķi nodrošināt, ka valstu saraksti ar 
tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, jāņem 
vērā lietotāju tiesības un jānodrošina 
atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Pamattiesību hartas noteikumiem.
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru 
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

Or.en

Grozījums Nr. 58
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Seksuālu darbību atspoguļošana ar 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir 
satura materiāli, kuru izgatavošana, 
valdījums, izplatīšana, pavairošana, 
pārdošana vai saņemšana nav balstīta uz 
atsaukšanos uz pamattiesībām. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai 
likvidētu šādus materiālus un saskaņā ar 
likumā paredzēto procedūru aizturētu 
personas, kas atbildīgas par to 
izgatavošanu, izplatīšanu vai 
lejupielādēšanu. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš arī 
mehānismi, ar kuriem Eiropas Savienības 
teritorijā bloķētu piekļuvi tīmekļa vietnēm, 
kas ietver un izplata satura materiālus, 
kuros atspoguļota seksuāla vardarbība 
pret bērniem. Turklāt ES būtu jācenšas, 
īpaši ar pastiprinātas sadarbības un 
divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu 
starpniecību, kuru mērķis ir panākt, lai 
trešo valstu iestādes nodrošinātu efektīvu 
un ātru to satura materiālu likvidēšanu, 
kuros atspoguļota seksuāla vardarbība 
pret bērniem un kuri izvietoti vai tiek 
izplatīti tīmekļa vietnēs šo valstu teritorijā.
INHOPE — Starptautiskajai interneta 
tiešo līniju asociācijai, kuru finansē 
Komisijas programmas „Drošāks 
internets” ietvaros, būtu jāpaplašina 
darbības joma un jāpalielina apmaiņa ar 
ziņojumiem par nelegāliem satura 
materiāliem tiešsaistē, tādējādi veicinot 
izmeklēšanu un vietņu likvidēšanu. Lai 
izvairītos no darba dublēšanās, ir 
jāizveido un jāpastiprina publisko iestāžu 
sadarbība, palielinot esošos resursus, kas 
paredzēti, lai nodrošinātu ātru interneta 
pakalpojumu sniedzēju informēšanu 
saskaņā ar likumā paredzēto procedūru.
Veicot šādus pasākumus, jāņem vērā 
lietotāju tiesības un jānodrošina atbilstība 



AM\833654LV.doc 15/48 PE450.622v01-00

LV

tiesības un jānodrošina atbilstība spēkā 
esošajām tiesas un juridiskajām 
procedūrām, kā arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas un Eiropas Pamattiesību hartas 
noteikumiem. Programmas „Drošāks 
internets” ietvaros ir izveidoti 
informācijas līniju tīkli, kuru mērķis ir 
vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

spēkā esošajām tiesas un juridiskajām 
procedūrām, kā arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas un Eiropas Pamattiesību hartas 
noteikumiem.

Or.en

Grozījums Nr. 59
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
2. līdz 5. pantā minēto apzināto rīcību.

1. Saskaņā ar subsidiaritātes principu
dalībvalstis var brīvi lemt par 
kriminālsodu noteikšanu. Tās veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
2. līdz 5. pantā minētā apzinātā rīcība tiek 
bargi sodīta, ņemot vērā pastrādāto 
noziegumu smagumu.

Or.fr

Grozījums Nr. 60
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par likšanu bērnam, kurš saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktu noteikumiem 
nav sasniedzis dzimumpilngadību, kļūt par 
seksuālas izmantošanas vai seksuālu 
darbību liecinieku seksuālos nolūkos, pat ja 
bērnam nav tajās jāpiedalās, paredzētais 

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

maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem un aizliegums 
strādāt darbu, kas paredz jelkādu 
saskarsmi ar bērniem.

Or.it

Grozījums Nr. 61
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Grozījums Nr. 62
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Par iesaistīšanos seksuālās darbībās ar 
bērnu, kurš saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktu noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz pieciem gadiem un aizliegums 
strādāt darbu, kas paredz jelkādu 
saskarsmi ar bērniem.

Or.it
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Grozījums Nr. 63
Tiziano Motti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) ļaunprātīgi izmantojot atzītu aizgādnību, 
varu vai ietekmi uz bērnu, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz astoņiem gadiem un aizliegums 
strādāt darbu, kas paredz jelkādu 
saskarsmi ar bērniem. Ja bērnus ir 
ļaunprātīgi izmantojuši vecāki, ar 
spriedumu bērni ir pienācīgi jāaizsargā 
pret nodarījumu atkārtošanu;

Or.it

Grozījums Nr. 64
Tiziano Motti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) ļaunprātīgi izmantojot bērna īpaši 
neaizsargāto situāciju, kas radusies jo īpaši 
fizisku vai garīgu traucējumu vai atkarības 
dēļ, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz astoņiem 
gadiem un aizliegums strādāt darbu, kas 
paredz jelkādu sakari ar bērniem;

Or.it

Grozījums Nr. 65
Antigoni Papadopoulou

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – ii apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Grozījums Nr. 66
Tiziano Motti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iii) izmantojot ietekmēšanu, spēku vai 
draudus, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz desmit 
gadiem un aizliegums strādāt darbu, kas 
paredz jelkādu saskarsmi ar bērniem.

Or.it

Grozījums Nr. 67
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Par bērna piespiešanu iesaistīties 
seksuālās darbībās ar trešām personām 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz desmit gadiem un 
aizliegums strādāt darbu, kas paredz 
jelkādu saskarsmi ar bērniem.

Or.it
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Grozījums Nr. 68
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Par likšanu bērnam iesaistīties 
pornogrāfiskās izdarībās paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem un aizliegums 
strādāt darbu, kas paredz jelkādu 
saskarsmi ar bērniem.

Or.it

Grozījums Nr. 69
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Par labuma gūšanu vai bērna citādu 
izmantošanu pornogrāfiskās izdarībās 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz diviem gadiem un 
aizliegums strādāt darbu, kas paredz 
jelkādu saskarsmi ar bērniem.

Or.it

Grozījums Nr. 70
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Par apzinātu piedalīšanos pornogrāfiskās 
izdarībās, kurās ir iesaistīti bērni, 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz diviem gadiem un 
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aizliegums strādāt darbu, kas paredz 
jelkādu saskarsmi ar bērniem.

Or.it

Grozījums Nr. 71
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Par bērna vervēšanu pornogrāfiskām 
izdarībām paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem un aizliegums strādāt darbu, kas 
paredz jelkādu saskarsmi ar bērniem.

Or.it

Grozījums Nr. 72
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Par likšanu bērnam iesaistīties bērnu 
prostitūcijā paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem.

6. Par likšanu bērnam iesaistīties bērnu 
prostitūcijā paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem un aizliegums strādāt darbu, kas 
paredz jelkādu saskarsmi ar bērniem.

Or.it

Grozījums Nr. 73
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu apstākļu gadījumā maksimālais 
sods ir brīvības atņemšana uz vismaz 
astoņiem gadiem. Sevišķi tad, ja bērns 
ticis pakļauts briesmām, izmantota 
ārkārtīga vardarbība, kas bērnam 
nodarījusi smagu kaitējumu, vai veikti 
sistemātiski vai organizēti noziegumi.

Or.en

Grozījums Nr. 74
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Par labuma gūšanu vai bērna citādu 
izmantošanu bērnu prostitūcijā paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz pieciem gadiem un aizliegums 
strādāt darbu, kas paredz jelkādu 
saskarsmi ar bērniem.

Or.it

Grozījums Nr. 75
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en
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Grozījums Nr. 76
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Par iesaistīšanos seksuālās darbībās ar 
bērnu, izmantojot bērnu prostitūciju, 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz pieciem gadiem un 
aizliegums strādāt darbu, kas paredz 
jelkādu saskarsmi ar bērniem.

Or.it

Grozījums Nr. 77
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Par bērna piespiešanu iesaistīties 
pornogrāfiskās izdarībās paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz astoņiem gadiem un aizliegums 
strādāt darbu, kas paredz jelkādu 
saskarsmi ar bērniem.

Or.it

Grozījums Nr. 78
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Par bērna vervēšanu bērnu prostitūcijai 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz astoņiem gadiem un 
aizliegums strādāt darbu, kas paredz 
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jelkādu saskarsmi ar bērniem.

Or.it

Grozījums Nr. 79
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

11. Par bērna piespiešanu iesaistīties bērnu 
prostitūcijā paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz desmit 
gadiem un aizliegums strādāt darbu, kas 
paredz jelkādu saskarsmi ar bērniem.

Or.it

Grozījums Nr. 80
Nicole Kiil-Nielsen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodarījumi saistībā ar bērnu pornogrāfiju Nodarījumi saistībā ar bērnu ļaunprātīgas 
izmantošanas materiāliem

Or.en

Pamatojums

Formulējums „bērnu pornogrāfija” ir ļoti problemātisks. Jēdziena „pornogrāfija” parastā 
definīcija attiecas uz brīvprātīgu aktu starp pieaugušajiem. Formulējums “bērnu ļaunprātīgas 
izmantošanas materiāli” skaidri nozīmē, ka to skatīšanās ir noziegums.

Grozījums Nr. 81
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) braucienu organizēšana ar nolūku izdarīt 
3. līdz 6. punktā minētos nodarījumus.

b) braucienu un/vai citu pasākumu 
organizēšana ar nolūku izdarīt 3. līdz 
6. punktā minētos nodarījumus.

Or.en

Pamatojums

Attiecībā uz bērnu seksa tūrisma organizēšanu seksuālā vardarbībā pret bērniem un bērnu 
ļaunprātīgā izmantošanā iesaistītās personas ir ne tikai braucienu organizētāji, piemēram, 
tūrisma operatori un tūrisma aģentūras, bet arī vairāki starpnieki, kas sniedz citus 
pakalpojumus, piemēram, viesnīcas, hosteļi, tūrisma gidi, tulkošanas dienesti un citi.

Grozījums Nr. 82
Antigoni Papadopoulou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Grozījums Nr. 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

veikt darbības, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar bērniem.

Or.en

Grozījums Nr. 84
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētais 
pasākums tiek ierakstīts sprieduma 
dalībvalsts sodāmības reģistrā.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētais 
pasākums tiek ierakstīts sprieduma 
dalībvalsts sodu reģistrā. Dalībvalstis veic 
vajadzīgos likumdošanas vai citus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka personai, 
kura piesakās darbam, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar bērniem, katru reizi 
pārbauda ierakstus sodu reģistrā.

Or.en

Grozījums Nr. 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka tām valsts 
un privātā sektora organizācijām, kuras 
veic darbības, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar bērniem, ir uzlikts pozitīvs 
pienākums aktīvi pārbaudīt jauno 
darbinieku ierakstus sodu reģistrā.

Or.en

Pamatojums

Papildus informācijas iekļaušanai un apmaiņai jāparedz, ka organizācijas, kuras veic 
darbības, kas ietver regulāru saskarsmi ar bērniem, atlases pārbaudēs pirms darba attiecību 
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uzsākšanas pārbauda ar bērniem saistīta amata vai pienākumu kandidātu ierakstus sodu 
reģistrā.

Grozījums Nr. 86
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

Cietušo bērnu nevar uzskatīt par spējīgu brīvprātīgi piekrist prostitūcijai vai piedalīties bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālos. Pie kriminālatbildības sauc tikai izdarītāju, 
neskatoties uz liecībām vai pieņēmumiem par piekrišanu no cietušā puses.

Grozījums Nr. 87
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka izmeklēšana vai 
saukšana pie kriminālatbildības par 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 
3. līdz 7. pantā, nav atkarīga no nodarījumā 
cietušā iesnieguma vai izvirzītās 
apsūdzības un ka kriminālprocesu var 
turpināt arī tad, ja cietušais atsauc savu 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka izmeklēšana vai 
saukšana pie kriminālatbildības par 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 
3. līdz 7. pantā, nav atkarīga no nodarījumā 
cietušā iesnieguma vai izvirzītās 
apsūdzības un ka kriminālprocesu var 
turpināt arī tad, ja cietušais atsauc savu 
paziņojumu. Procedūras īsteno saskaņā ar 
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paziņojumu. dalībvalstīs spēkā esošajiem tiesību 
aktiem.

Or.es

Grozījums Nr. 88
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.es

Grozījums Nr. 89
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.it

Grozījums Nr. 90
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāparedz vajadzīgie finanšu un cilvēkresursi, lai nodrošinātu, ka izmeklēšanas 
struktūrvienības ir pilnībā darbspējīgas un efektīvas.

Grozījums Nr. 91
Tiziano Motti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar terorisma apkarošanas 
pasākumiem attiecībā uz šīs direktīvas 
3. līdz 7. pantā minēto nodarījumu 
veicējiem ir jāīsteno uzraudzības un 
novēršanas pasākumi. Šādā nolūkā 
Komisija apsver iespēju izveidot Eiropas 
Agrās brīdināšanas sistēmu, lai 
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koordinētu dalībvalstu īstenotos 
kibernoziegumu apkarošanas pasākumus 
un novērstu pedofilu un 
dzimumnoziedznieku nodarījumus, kā 
Eiropas Parlaments to ir aicinājis darīt ar 
absolūtu balsu vairākumu pieņemtajā 
2010. gada 23. jūnija rezolūcijā par 
Eiropas Agrā brīdinājuma sistēmu cīņai 
pret pedofiliem un citiem 
dzimumnoziedzniekiem1.
____
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0247.

Or.it

Grozījums Nr. 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis mudina tās valsts un 
privātās iestādes, kuras veic darbības, kas 
ietver regulāru saskarsmi ar bērniem, 
veikt regulāru personāla apmācību, lai šo 
iestāžu darbinieki labāk spētu atpazīt 
bērnu ļaunprātīgu izmantošanu un 
zinātu, kam par to ziņot.

Or.en

Pamatojums

Ja darbinieki ir apmācīti atpazīt ļaunprātīgu izmantošanu, par šiem gadījumiem tiek ziņots 
daudz ātrāk.

Grozījums Nr. 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka cietušajiem ir pieeja 
konfidenciāliem, bērniem draudzīgiem 
ziņošanas un izskatīšanas mehānismiem, 
piemēram, tālruņa vai interneta palīdzības 
līnijām, kurās darbotos speciālisti, kas ir 
apmācīti risināt ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumus.

Or.en

Pamatojums

Bērniem draudzīgu ziņošanas un izskatīšanas mehānismu ieviešana sniedz vardarbībā 
cietušajiem bērniem lielāku neatkarību un tos iedrošinās pieteikties un ziņot par ļaunprātīgu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 94
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai paredzētu anonīmas 
ziņošanas iespēju tiem interneta 
lietotājiem, kas internetā nejauši atklājuši 
bērnu ļaunprātīgas izmantošanas 
materiālus.

Or.en

Grozījums Nr. 95
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu informācijas 
pakalpojumus, piemēram, īpašas telefona 
palīdzības līnijas un tīmekļa vietnes 
padomu un palīdzības sniegšanai 
bērniem.

Or.es

Grozījums Nr. 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts var nolemt, ka tad, ja 
attiecīgais nodarījums ir izdarīts ārpus tās 
teritorijas, tā nepiemēros 1. punkta c) un 
d) apakšpunktā paredzētos jurisdikcijas 
noteikumus vai piemēros tos tikai īpašos 
gadījumos vai apstākļos.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 97
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai aizsargātu cietušo bērnu 
privātumu, identitāti un reputāciju, 
nepieļaujot informācijas publisku 
izplatīšanu.

Or.en
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Grozījums Nr. 98
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka pilnībā tiek 
īstenotas cietušo tiesības:
a) informējot cietušos bērnus par viņu 
tiesībām un pieejamajiem pakalpojumiem, 
kā arī — ja vien viņi nevēlas saņemt šo 
informāciju — par sūdzības izskatīšanu, 
apsūdzībām, vispārējo izmeklēšanas vai 
tiesas procesa attīstību un viņu lomu 
tajos, kā arī par lietas iznākumu;
b) vismaz gadījumos, kad cietušajiem vai 
viņu ģimenēm var draudēt briesmas —
nodrošinot, ka vajadzības gadījumā viņus 

brīdina par apsūdzēto vai notiesāto 
personu pagaidu vai galīgu atbrīvošanu;
c) aizsargājot cietušo bērnu privātumu, 
identitāti un reputāciju, atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem īstenojot pasākumus, lai 
nepieļautu jebkādas identificējošas 
informācijas publisku izplatīšanu;
d) garantējot cietušo bērnu, viņu ģimeņu 
un liecinieku aizsardzību pret 
iebiedēšanu, atriebību un nodarījumu 
atkārtošanu;
e) nodrošinot, ka tiesas un 
tiesībaizsargājošo aģentūru telpās netiek 
pieļauta cietušo un nozieguma izdarītāju 
saskarsme, ja vien kompetentās iestādes 
nenolemj, ka tas ir bērna interesēs, vai ja 
vien izmeklēšana vai tiesas procesi šādu 
saskarsmi neparedz.

Or.en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina atbilstību 2007. gada Eiropas Padomes Konvencijas par bērnu 
aizsardzību pret seksuālo izmantošanu un seksuālo vardarbību 30. pantam.
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Grozījums Nr. 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis atzīst cietušos bērnus par 
aktīviem dalībniekiem seksuālas 
vardarbības un izmantošanas apkarošanā, 
nodrošinot viņu viedokļu uzklausīšanu un 
veicot pasākumus, lai bērni apgūtu dzīvei 
nepieciešamās iemaņas atpazīt situācijas, 
kurās viņi var kļūt neaizsargāti pret 
vardarbību, un izvairīties no tām.

Or.en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina atbilstību Bērnu tiesību konvencijas 12. pantam, kurā uzsvērts, ka ir 
ļoti svarīgi ļaut bērniem paust viedokli viņus skarošos jautājumos.

Grozījums Nr. 100
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. dalībvalstis nosaka preventīvus bērnu 
aizsardzības pasākumus. Pie šādiem 
pasākumiem pieder:

i) izpratnes veidošanas kampaņas un 
iedzīvotāju apmācība attiecībā bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas pazīmēm gan 
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tiešsaistē, gan ārpus tās; sabiedrība būtu 
jāinformē un jāatbalsta, lai palīdzētu 
bērnus aizsargāt;
ii) izpratnes veidošanas programmas 
skolās un bērnu nodarbību grupās, lai 
apmācītu bērnus atpazīt un izvairīties no 
ļoti riskantām situācijām;
iii) pasākumi, ar kuriem nodrošina 
„panikas pogas” lietojuma iekļaušanu 
sociālo tīklu veidošanas vietnēs, lai bērni 
varētu brīdināt attiecīgās iestādes par visu 
veidu nepiedienīgu seksuālo uzvedību 
internetā, jo aizvien vairāk ar bērniem 
iedraudzējas virtuālās tērzēšanas un 
sociālo tīklu veidošanas vietnēs; šim 
nolūkam ir jāīsteno precīzas un 
saskanīgas uzraudzības procedūras, ar 
kurām nosaka, pie kā ziņojums nonāk, kā 
to izmanto un kāda veida atbalstu un 
palīdzību sniegt bērnam;
iv) nopietnas, policijas veiktas to personu 
pārbaudes, kas strādā gan par samaksu, 
gan brīvprātīgi ar bērniem un jauniešiem, 
kuri jaunāki par 18 gadiem;
v) iespējas pārbaudīšana ieviest „sarkanās 
trauksmes režīma” aktivizēšanas sistēmu, 
saskaņā ar kuru notiktu informācijas un 
datu apmaiņa starp dalībvalstīm par 
bīstamākajiem bērnu seksuālajiem 
izmantotājiem, kuri pārvietojas ES 
teritorijā; uz šo informāciju un datiem 
attiecas spēkā esošie ES un valstu tiesību 
akti par datu aizsardzību.

Or.it

Grozījums Nr. 101
Antigoni Papadopoulou

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis īsteno preventīvus 
pasākumus bērnu aizsardzībai. Pie šādiem 
pasākumiem pieder:
a) izpratnes veidošanas un izglītošanas 
kampaņas, ar kurām palīdz atpazīt pret 
bērniem vērstas seksuālas vardarbības 
pazīmes gan tiešsaistes vidē, gan ārpus 
tās; sabiedrība būtu jāinformē un 
jāatbalsta, lai palīdzētu aizsargāt bērnus;
b) piemērotu apmācības programmu 
sniegšana vecākiem, lai viņiem palīdzētu 
veidot ikdienas kontaktus ar saviem 
bērniem, sazināties un pareizi izturēties 
pret viņiem un lai vecākiem palīdzētu 
novērst, izskaust un atklāt bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, 
tādējādi dodot viņiem iespējas palīdzēt 
visos iespējamajos veidos;
c) izpratnes veidošanas programmas 
skolās un bērnu nodarbību grupās, lai 
apmācītu bērnus atpazīt un izvairīties no 
ļoti riskantām situācijām;
d) dzimumaudzināšanas ieviešana visu 
dalībvalstu skolās, lai bērniem agrīnā 
vecumā būtu pieejama daudzpusēja un 
viegli saprotama informācija par 
dzimuma un reproduktīvajiem 
jautājumiem un lai viņi nebūtu 
neapmierināti ar sevi, saviem ķermeņiem 
un seksualitāti;
e) pasākumi, ar kuriem nodrošina 
“panikas pogas” lietojuma iekļaušanu 
sociālo tīklu veidošanas vietnēs, lai bērni 
varētu brīdināt attiecīgās iestādes par visu 
veidu nepiedienīgu seksuālo uzvedību 
internetā, jo aizvien vairāk ar bērniem 
iedraudzējas virtuālās tērzēšanas un 
sociālo tīklu veidošanas vietnēs; šim 
nolūkam ir jāīsteno precīzas un 
saskanīgas uzraudzības procedūras, ar 
kurām nosaka, pie kā ziņojums nonāk, kā 
to izmanto un kāda veida atbalstu un 
palīdzību sniegt bērnam;
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f) pietiekamas informācijas sniegšana 
radio un televīzijas programmās par 
bīstamību, kāda pastāv, ja bērni internetu 
izmanto bez uzraudzības, un par to, kā 
nepieļaut, ka viņi atver bīstamās tīmekļa 
vietnes;
g) nopietnas, policijas veiktas to personu 
pārbaudes, kas strādā gan par samaksu, 
gan brīvprātīgi ar bērniem un jauniešiem, 
kuri jaunāki par 18 gadiem;
h) iespējas pārbaude ieviest „sarkanās 
trauksmes režīma” aktivizēšanas sistēmu, 
saskaņā ar kuru notiktu informācijas un 
datu apmaiņa starp dalībvalstīm par 
bīstamākajiem bērnu seksuālajiem 
izmantotājiem, kuri pārvietojas ES 
teritorijā; uz šo informāciju un datiem 
attiecas spēkā esošie ES un valstu tiesību 
akti par datu aizsardzību.

Or.el

Grozījums Nr. 102
Marina Yannakoudakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a dalībvalstis būtu jāmudina izmantot 
kriminālnoziedzniekiem konfiscētu 
īpašumu, lai sniegtu papildu terapeitiskos 
un integrācijas pakalpojumus bērnu 
pornogrāfijas upuriem.

Or.en

Grozījums Nr. 103
Antigoni Papadopoulou

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a dalībvalstis veic visu nepieciešamo, lai 
nodrošinātu, ka likumpārkāpēja ģimeni 
neizolē un nestigmatizē.

Or.en

Grozījums Nr. 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot tiesības uz aizstāvību, 
dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to, ka kriminālprocesā par 
jebkuru no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or.en

Pamatojums

Ar šādu redakciju nodrošina atbilstību Komisijas direktīvas priekšlikuma par cilvēku 
tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību 14. panta 3. punktam.

Grozījums Nr. 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) cietušā bērna uzklausīšana vajadzības 
gadījumā notiek šim nolūkam paredzētās 
vai pielāgotās telpās, kur bērns jūtas 
drošībā;

Or.en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt bērna aizsardzību.

Grozījums Nr. 106
Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Grozījums Nr. 107
Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) cietušo bērnu vienmēr uzklausa vienas 
un tās pašas personas;

Or.en

Grozījums Nr. 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) cietušais bērns būtu jāpavada viņa 
ieceltajam aizbildim vai attiecīgā gadījumā 
viņa izraudzītam pieaugušajam, ja vien 
attiecībā uz šo personu nav pieņemts 
pamatots lēmums par pretējo.
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par pretējo.

Or.en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt bērna aizsardzību.

Grozījums Nr. 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kriminālprocesā, kas 
attiecas uz 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem,

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or.en

Grozījums Nr. 110
Antigoni Papadopoulou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en
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Grozījums Nr. 111
Gesine Meissner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu efektīvas atzītas bērnu 
seksuālo izmantotāju ārstēšanas 
programmas vai pasākumus, kurus īsteno
ar mērķi novērst un mazināt risku saistībā 
ar atkārtotiem seksuāla rakstura 
nodarījumiem pret bērniem. Šādām atzītām 
bērnu seksuālo izmantotāju ārstēšanas 
programmām vai pasākumiem jābūt 
pieejamiem jebkurā kriminālprocesa 
posmā, gan ieslodzījuma vietā, gan ārpus 
tās, saskaņā valsts tiesību aktu 
nosacījumiem. Dalībvalstis piedāvā 
konsultācijas un padomdošanas 
programmas, ar kurām atbalsta 
noziedzīga nodarījuma izdarītāja/-as 
tuvākos radiniekus.

Or.de

Pamatojums

Sievietes arī ir tādu noziedzīga nodarījuma izdarītājas vai līdzizdarītājas kā bērnu 
pornogrāfijas materiālu izgatavošana un šādu materiālu izplatīšana internetā.

Grozījums Nr. 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādas intervences programmas vai 
pasākumus pielāgo, lai apmierinātu to 
bērnu īpašās attīstības vajadzības, kuri ir 
izdarījuši seksuāla rakstura nodarījumu, 

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

pret citiem bērniem, tostarp to bērnu 
vajadzības, kuri nav sasnieguši vecumu, ar 
kuru iestājas kriminālatbildība dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka attiecībā uz šādiem 
bērniem veic piemērotus pasākumus, kas 
nozīmē, ka ir jāizvērtē viņu individuālās 
vajadzības un attiecīgi jārisina viņu 
izdarītā pārkāpuma jautājums.

Or.en

Grozījums Nr. 113
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
21. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To tīmekļa vietņu bloķēšana, kuras ietver 
bērnu pornogrāfiju

To tīmekļa vietņu likvidēšana, kuras ietver 
bērnu pornogrāfiju

Or.en

Grozījums Nr. 114
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
21. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To tīmekļa vietņu bloķēšana, kuras ietver 
bērnu pornogrāfiju

To tīmekļa vietņu likvidēšana, kuras ietver
bērnu seksuālu izmantošanu saturošus 
materiālus

Or.en

Grozījums Nr. 115
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 116
Antigoni Papadopoulou

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai likvidētu šo interneta lapu avotus, kas 
ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju, un lai 
nodrošinātu tiesībām neatbilstošo 
materiālu ātru iznīcināšanu.

Or.en

Grozījums Nr. 117
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai ātri likvidētu interneta dienestos 
uzglabātos vai izplatītos bērnu seksuālo 
izmantošanu saturošo materiālu avotus.
Avotu likvidācijai piemēro precīzus tiesas 
un juridiskās drošības pasākumus, it īpaši, 
lai nodrošinātu pierādījumu saglabāšanu 
kriminālizmeklēšanas vajadzībām.
Papildus tam Komisija un dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu 
ātras paziņošanas procedūras un šādu 
saturu likvidētu, ja tas atrodas trešo valstu 
serveros.

Or.en

Grozījums Nr. 118
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.es
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Grozījums Nr. 119
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 22. maija 
Direktīvu 2001/29/EK par dažu 
autortiesību un blakustiesību aspektu 
saskaņošanu informācijas sabiedrībā1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 
2004/48/EK par intelektuālā īpašuma 
tiesību piemērošanu2, kā arī Eiropas
Savienības Tiesas 2009. gada 19. februāra 
spriedumu lietā C–557/07 LSG-
Gesellschaft zur Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten GmbH pret Tele2 
Telecommunication GmbH3 dalībvalstis 
veic visu nepieciešamo, lai palielinātu 
interneta pakalpojumu sniedzēju atbildību 
un noteiktu tiem pienākumu tīmeklī liegt 
pieeju zināmajām bērnu pornogrāfijas 
vietnēm.
___________
1 OV L 167, 22.6.2001., 10. lpp.
2 OV L 157, 30.4.2004., 45. lpp.
3 OV L 113, 16.5.2009., 14. lpp.

Or.fr

Grozījums Nr. 120
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Jāatzīst, ka ir daudzas pieejamas 
vietas, kurās tiešsaistē var aplūkot bērnu 
pornogrāfiskos attēlus, un ka 
likumpārkāpēji pielāgosies tehnoloģiju 
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nemitīgajai attīstībai un to piemērošanai.

Or.en

Grozījums Nr. 121
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Domēna īpašniekiem būtu jānosaka 
lielāka atbildība par šo personu tīmekļa 
vietnēs reģistrēto saturu.

Or.en

Grozījums Nr. 122
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, ka 
tiek likvidētas interneta lapas, kas ietver 
vai izplata bērnu pornogrāfiju.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai panāktu, ka tiek likvidētas interneta 
lapas, kas ietver vai izplata bērnu 
pornogrāfiju.

Or.en

Grozījums Nr. 123
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, ka 
tiek likvidētas interneta lapas, kas ietver 
vai izplata bērnu pornogrāfiju.

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, ka 
tiek likvidētas interneta lapas, kas ietver 
vai izplata bērnu pornogrāfiju.
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Dalībvalstis, īstenojot pārrobežu 
sadarbību, veic efektīvus pasākumus, lai 
atklātu nelikumīgus materiālus saturošas 
tīmekļa vietnes.

Or.en

Grozījums Nr. 124
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, ka 
tiek likvidētas interneta lapas, kas ietver 
vai izplata bērnu pornogrāfiju.

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
nosaka atbilstošus tiesību īstenošanas
pasākumus, lai ātri informētu dalībvalstis 
par bērnu seksuālo izmantošanu saturošu 
materiālu eksistenci un panāktu to 
likvidāciju.

Or.en

Grozījums Nr. 125
Chrysoula Paliadeli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar šo direktīvu konstatējot 
bīstamās tīmekļa vietnes un izstrādājot 
atbilstošās procedūras, lai likvidētu vai 
bloķētu attiecīgo tīmekļa vietni, ir pilnībā 
jāņem vērā interneta izmantotāju 
pamattiesības, pamatojoties uz 
pārredzamām procedūrām un tiesu 
kontroli un uzraudzību.

Or.en
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Grozījums Nr. 126
Marina Yannakoudakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Jāatzīst, ka ir ievērojami krities aktīvo 
komerciālo bērnu pornogrāfijas vietņu 
skaits un ka komerciālo bērnu 
pornogrāfijas vietņu organizētāji 
galvenokārt tikai izplata attēlus, nevis tos 
izgatavo. Komerciālajās vietnēs pieejamie 
attēli pārsvarā ir agrāk izgatavoti un bieži 
vien tos izmanto vairākkārt.

Or.en

Grozījums Nr. 127
Marina Yannakoudakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Eiropas Finanšu koalīcijai būtu sava 
darbības joma jāattiecina uz visiem 
tiešsaistē izvietotiem pornogrāfiskajiem 
attēliem, nevis tikai uz komerciālajām 
bērnu pornogrāfijas vietnēm.

Or.en

Grozījums Nr. 128
Edit Bauer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Komisija Eiropas 
Parlamentam katru gadu iesniedz 
ziņojumu par dalībvalstu veiktajiem 
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pasākumiem, lai interneta dienestu 
piedāvājumā nebūtu bērnu seksuālu 
izmantošanu saturošu materiālu.

Or.en


