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Amendement 40
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In de strijd tegen seksueel misbruik 
en seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie dienen alle 
betrokkenen een nultolerantie-aanpak te 
hanteren.

Or.en

Amendement 41
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis)Er moet onderzoek gedaan worden 
naar het gevaar van seksueel misbruik 
van kinderen gepleegd door zowel 
mannen als vrouwen.

Or.en

Amendement 42
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Ernstige vormen van seksueel misbruik 
en seksuele uitbuiting van kinderen dienen 
te worden bestraft met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties. Dit 
geldt met name voor diverse vormen van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 

(6) Ernstige vormen van seksueel misbruik 
en seksuele uitbuiting van kinderen dienen 
te worden bestraft met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties. Dit 
geldt met name voor diverse vormen van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
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die worden vergemakkelijkt door het 
gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie. Voorts dient de 
definitie van kinderpornografie te worden 
verduidelijkt en meer in overeenstemming 
te worden gebracht met de definitie in 
internationale instrumenten.

die worden vergemakkelijkt door het 
gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie, zoals 
"grooming" ("lokken": het online 
benaderen van kinderen voor seksuele 
doeleinden) op sociale netwerksites en in 
chatrooms. Voorts dient de definitie van 
kinderpornografie te worden verduidelijkt 
en meer in overeenstemming te worden 
gebracht met de definitie in internationale 
instrumenten.

Or.en

Amendement 43
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Tegelijkertijd moet er op worden 
gewezen dat verschillen in culturele en 
juridische tradities niet mogen worden 
gebruikt om het bestaan van seksueel 
misbruik van kinderen en 
kinderpornografie te verhullen.

Or.es

Amendement 44
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het onderzoek naar strafbare feiten en
het instellen van de strafvordering dienen 
te worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven en hoe gemakkelijk daders in 
cyberspace anoniem kunnen blijven. Met 

(8) Het onderzoek naar strafbare feiten, het 
instellen van de strafvordering en het 
identificeren van de dader dienen te 
worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven; de anonimiteit van daders in 
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het oog op het slagen van het onderzoek en 
de vervolging van de in deze richtlijn 
bedoelde misdrijven moeten doeltreffende 
onderzoekmiddelen ter beschikking 
worden gesteld van de personen die belast 
zijn met het onderzoek en de vervolging 
van die misdrijven. Het kan daarbij onder 
meer gaan om geheime operaties, het 
onderscheppen van gesprekken, geheime 
observatie, onder meer door elektronische 
middelen, toezicht op bankrekeningen of 
andere financiële onderzoeken.

cyberspace mag geen belemmering zijn 
voor het onderzoek en het zo snel mogelijk 
opsporen van de dader. De lidstaten 
moeten daarom maatregelen nemen om te 
waarborgen dat degenen die gebruik 
maken van cyberspace anoniem blijven, 
maar bij een misdrijf onmiddellijk kunnen 
worden geïdentificeerd, met name op die 
plaatsen op internet waar het gevaar voor 
grooming het grootst is, zoals sociale 
netwerksites, forums, sociale platforms en 
blogs. Met het oog op het slagen van het 
onderzoek en de vervolging van de in deze 
richtlijn bedoelde misdrijven moeten 
doeltreffende onderzoekmiddelen ter 
beschikking worden gesteld van de 
personen die belast zijn met het onderzoek 
en de vervolging van die misdrijven. Het 
kan daarbij onder meer gaan om geheime 
operaties, het onderscheppen van 
gesprekken, geheime observatie, onder 
meer door elektronische middelen, toezicht 
op bankrekeningen of andere financiële 
onderzoeken.

Or.it

Amendement 45
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het onderzoek naar strafbare feiten en 
het instellen van de strafvordering dienen 
te worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven en hoe gemakkelijk daders in 
cyberspace anoniem kunnen blijven. Met 
het oog op het slagen van het onderzoek en 
de vervolging van de in deze richtlijn 
bedoelde misdrijven moeten doeltreffende 
onderzoekmiddelen ter beschikking 
worden gesteld van de personen die belast 

(8) Het onderzoek naar strafbare feiten en 
het instellen van de strafvordering dienen 
te worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven en hoe gemakkelijk daders in 
cyberspace anoniem kunnen blijven. Met 
het oog op het slagen van het onderzoek en 
de vervolging van de in deze richtlijn 
bedoelde misdrijven moeten doeltreffende 
onderzoekmiddelen ter beschikking 
worden gesteld van de personen die belast 
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zijn met het onderzoek en de vervolging 
van die misdrijven. Het kan daarbij onder 
meer gaan om geheime operaties, het 
onderscheppen van gesprekken, geheime 
observatie, onder meer door elektronische 
middelen, toezicht op bankrekeningen of 
andere financiële onderzoeken.

zijn met het onderzoek en de vervolging 
van die misdrijven. Het kan daarbij onder 
meer gaan om geheime operaties, het 
onderscheppen van gesprekken, geheime 
observatie, onder meer door elektronische 
middelen, toezicht op bankrekeningen of 
andere financiële onderzoeken. Voor deze 
onderzoeken moet door de bevoegde 
gerechtelijke instantie in de lidstaat in 
kwestie toestemming worden verleend en 
zij moeten onder toezicht van deze 
instantie worden uitgevoerd.

Or.es

Amendement 46
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Een systeem voor het vroegtijdig 
signaleren van materiaal op internet 
waarop vermoedelijk misbruik van 
kinderen te zien is aan de politie of aan 
een plaatselijk meldpunt, kan ertoe 
bijdragen dat zo snel mogelijk en einde 
wordt gemaakt aan de activiteiten van 
daders van seksueel misbruik, en door de 
autoriteiten en internetproviders zo snel 
mogelijk op de hoogte te stellen van de 
aanwezigheid van dergelijk illegaal 
materiaal op hun netwerk, kunnen zij 
direct passende maatregelen nemen om 
het illegale materiaal voor publieke 
toegang te blokkeren en te bewaren als 
bewijs voor onderzoek ten behoeve van de 
rechtshandhaving.

Or.en
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Amendement 47
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De regels inzake rechtsmacht dienen 
te worden gewijzigd om ervoor te zorgen 
dat personen uit de Europese Unie die 
kinderen seksueel misbruiken of uitbuiten 
vervolgd worden, zelfs wanneer zij hun 
misdrijven buiten de Europese Unie 
plegen, met name in het kader van het 
zogeheten sekstoerisme.

(9) Het is van groot belang de 
doeltreffendheid van wetgeving, 
waaronder extraterritoriale 
strafwetgeving, te verbeteren om ervoor te 
zorgen dat personen uit de Europese Unie 
die kinderen seksueel misbruiken of 
uitbuiten vervolgd worden, zelfs wanneer 
zij hun misdrijven buiten de Europese Unie 
plegen, met name in het kader van het 
zogeheten sekstoerisme, een verschijnsel 
dat in steeds meer landen voorkomt en 
ernstige gevolgen heeft.

Or.en

Amendement 48
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De lidstaten dienen open 
communicatie en een open dialoog met 
landen buiten de EU na te streven en met 
deze landen samen te werken bij de 
vervolging, conform de toepasselijke 
nationale wetgeving, van daders 
afkomstig uit de EU die omwille van 
sekstoerisme en pornografie naar landen 
buiten de EU reizen.

Or.fr
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Amendement 49
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De lidstaten dienen een open 
dialoog en communicatie met landen 
buiten de Unie na te streven en met deze 
landen samen te werken om te 
waarborgen dat daders uit de Unie die 
voor sekstoerisme naar landen buiten de 
Unie reizen, indien mogelijk, worden 
vervolgd op de wijze waarop daders van 
kindermisbruik in hun lidstaat van 
herkomst worden vervolgd.

Or.it

Amendement 50
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij maatregelen ter bescherming van 
minderjarige slachtoffers moeten de 
belangen van het kind op de eerste plaats 
komen. Minderjarige slachtoffers dienen 
vlot toegang te hebben tot rechtsmiddelen, 
met inbegrip van kosteloos juridisch 
advies, kosteloze vertegenwoordiging en 
maatregelen voor het oplossen van 
belangenconflicten in geval van misbruik 
in het gezin of de familie. Minderjarige 
slachtoffers moeten ook worden beschermd 
tegen sancties, bijvoorbeeld krachtens de 
nationale wetgeving inzake immigratie of 
prostitutie, wanneer ze hun situatie bij de 
bevoegde instanties aangeven. Voorts mag 
de deelneming van minderjarige 
slachtoffers aan het strafproces geen 
verdere trauma's veroorzaken door 

(10) Bij maatregelen ter bescherming van 
minderjarige slachtoffers moeten de 
belangen van het kind op de eerste plaats 
komen. Minderjarige slachtoffers dienen 
vlot toegang te hebben tot rechtsmiddelen, 
met inbegrip van kosteloos juridisch 
advies, kosteloze vertegenwoordiging en 
maatregelen voor het oplossen van 
belangenconflicten in geval van misbruik 
in het gezin of de familie. Minderjarige 
slachtoffers moeten ook worden beschermd 
tegen sancties, bijvoorbeeld krachtens de 
nationale wetgeving inzake immigratie of 
prostitutie, wanneer ze hun situatie bij de 
bevoegde instanties aangeven. Voorts mag 
de deelneming van minderjarige 
slachtoffers aan het strafproces geen 
verdere trauma's veroorzaken door 



AM\833654NL.doc 9/52 PE450.622v01-00

NL

ondervragingen of oogcontact met de 
dader.

ondervragingen of oogcontact met de 
dader. Voor de bescherming van 
minderjarige slachtoffers is 
vertrouwelijkheid van alle informatie met 
betrekking tot hun identiteit van wezenlijk 
belang.

Or.en

Amendement 51
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Minderjarige slachtoffers moeten 
omwille van volledige bescherming 
geïnformeerd worden over hun rechten en 
over de hun ter beschikking staande 
diensten, de algemene voortgang van het 
onderzoek of procedures, hun rol daarin, 
alsmede over de uitkomst van hun zaak.
Daarnaast moeten maatregelen worden 
vastgesteld om te waarborgen dat 
kinderen voorlichting krijgen over hun 
recht op bescherming tegen misbruik, hoe 
zij zich tegen misbruik kunnen 
beschermen en wat zij kunnen doen als zij 
misbruikt zijn of worden.

Or.en

Amendement 52
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om recidive te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken moeten daders 
worden beoordeeld op het gevaar dat ze 
vormen en het mogelijke risico op 

(11) Om recidive te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken moeten daders 
worden beoordeeld op het gevaar dat ze 
vormen en het mogelijke risico op 
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herhaling van zedendelicten tegen kinderen 
en moeten ze op vrijwillige basis kunnen 
deelnemen aan doeltreffende 
interventieprogramma's of -maatregelen.

herhaling van zedendelicten tegen kinderen 
en moeten ze op vrijwillige basis kunnen 
deelnemen aan doeltreffende 
interventieprogramma's of -maatregelen, 
waaronder maatregelen van 
onomkeerbare aard.

Or.it

Amendement 53
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer dit vanwege het gevaar dat 
daders vormen of het mogelijke risico op 
herhaling van de strafbare feiten gewenst 
is, dient aan veroordeelde daders tijdelijk 
of permanent een verbod te worden 
opgelegd om activiteiten uit te oefenen 
waarbij ze geregeld in contact komen met 
kinderen. De handhaving van een dergelijk 
verbod in de gehele EU dient te worden 
vergemakkelijkt.

(12) Wanneer dit vanwege het gevaar dat 
daders vormen of het mogelijke risico op 
herhaling van de strafbare feiten gewenst 
is, dient aan veroordeelde daders tijdelijk 
of permanent een verbod te worden 
opgelegd om activiteiten uit te oefenen 
waarbij ze geregeld in contact komen met 
kinderen. De handhaving van een dergelijk 
verbod in de gehele EU dient te worden 
vergemakkelijkt. Bij banen waarbij daders 
activiteiten uitoefenen waarbij zij 
regelmatig in contact komen met 
kinderen, dienen de lidstaten voor 
aanvang van het dienstverband een 
antecedentenonderzoek uit te voeren.

Or.en

Amendement 54
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer dit vanwege het gevaar dat 
daders vormen of het mogelijke risico op 
herhaling van de strafbare feiten gewenst 

(12) Wanneer dit vanwege het gevaar dat 
daders vormen of het mogelijke risico op 
herhaling van de strafbare feiten gewenst 
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is, dient aan veroordeelde daders tijdelijk 
of permanent een verbod te worden 
opgelegd om activiteiten uit te oefenen 
waarbij ze geregeld in contact komen met 
kinderen. De handhaving van een dergelijk 
verbod in de gehele EU dient te worden 
vergemakkelijkt.

is, dient aan veroordeelde daders tijdelijk 
of permanent een verbod te worden 
opgelegd om activiteiten uit te oefenen 
waarbij ze geregeld in contact komen met 
kinderen. De handhaving van een dergelijk 
verbod in de gehele EU dient te worden 
vergemakkelijkt. De procedures moeten 
worden toegepast overeenkomstig de 
geldende wetgeving in de lidstaten.

Or.es

Amendement 55
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Internet maakt deel uit van de 
maatschappij, en moet niet gezien worden 
als "neutrale" ruimte. Net als in de rest 
van de maatschappij moeten de gangbare 
normen en regels voor het gebruik ervan 
worden toegepast.

Or.en

Amendement 56
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde 
worden beschouwd als een meningsuiting. 
Om kinderpornografie te bestrijden moet 
de verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen.
Om kinderpornografie te bestrijden moet 
de verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
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internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt,
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's 
waarvan is vastgesteld dat ze
kinderpornografie bevatten of verspreiden.
Met het oog daarop kan gebruik worden 
gemaakt van verschillende mechanismen, 
met inbegrip van het ondersteunen van de 
bevoegde gerechtelijke of 
politieautoriteiten bij het blokkeren van de 
toegang tot die webpagina's of het 
ondersteunen en stimuleren van providers 
van internetdiensten om op vrijwillige 
basis gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 

inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Ondanks deze inspanningen
blijkt het moeilijk kinderpornografie bij de 
bron te verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt,
terwijl een ruime meerderheid van de 
geblokkeerde websites tot stand komt via 
servers in landen (voornamelijk de VS en 
de EU) die het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind of het facultatieve 
protocol bij het Verdrag inzake de rechten 
van het kind inzake kinderhandel, 
kinderprostitutie en kinderpornografie
hebben ondertekend. Er moeten 
mechanismen worden opgezet om de 
internationale samenwerking tussen
staten, gerechtelijke en politieautoriteiten 
te versterken, alsmede meldpunten voor 
kinderpornografie, teneinde te 
waarborgen dat websites die 
kinderpornografie bevatten veilig en snel
worden verwijderd. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.
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Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

Or.en

Amendement 57
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beëindigd
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking en uitwisseling 
van beste praktijken met derde landen en 
internationale organisaties en verschillende 
belanghebbenden, maatregelen treffen 
waardoor het voor autoriteiten van derde 
landen makkelijker wordt webpagina's met 
kinderpornografie die op hun grondgebied 
gehost worden, te verwijderen. Aangezien 
het ondanks deze inspanningen moeilijk 
blijkt kinderpornografie bij de bron te 
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materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's waarvan 
is vastgesteld dat ze kinderpornografie 
bevatten of verspreiden. Met het oog 
daarop kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's waarvan 
is vastgesteld dat ze kinderpornografie 
bevatten of verspreiden. Met het oog 
daarop kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

Or.en
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Amendement 58
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit 
beelden van het seksuele misbruik van 
kinderen. Ze kan onder geen enkele 
voorwaarde worden beschouwd als een 
meningsuiting. Om kinderpornografie te 
bestrijden moet de verspreiding van 
materiaal betreffende misbruik van 
kinderen worden beperkt door het voor 
daders moeilijker te maken die inhoud op 
het publiek toegankelijke internet te 
uploaden. Daarom is voorafgaand 
optreden noodzakelijk om de inhoud aan 
de bron te verwijderen en de personen die 
zich schuldig maken aan het vervaardigen, 
verspreiden of downloaden van beelden 
van kindermisbruik aan te houden. De EU 
moet, met name door versterkte 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's waarvan 
is vastgesteld dat ze kinderpornografie
bevatten of verspreiden. Met het oog 
daarop kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 

(13) Weergaven van seksuele handelingen 
met personen jonger dan achttien jaar 
zijn een soort inhoud waarvan het 
vervaardigen, bezitten, verspreiden, 
reproduceren, verkopen of kopen niet 
wordt gevrijwaard onder verwijzing naar 
de grondrechten. Optreden is daarom 
noodzakelijk om dergelijke inhoud te 
verwijderen en personen die zich schuldig 
maken aan het  vervaardigen, verspreiden 
of downloaden daarvan aan te houden, in
overeenstemming met de wettelijke regels 
voor een eerlijke rechtsgang. Aangezien 
het ondanks deze inspanningen moeilijk 
blijkt kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's waarvan 
is vastgesteld dat ze materiaal waarop 
misbruik van kinderen te zien is bevatten 
of verspreiden. Daarbij moet de EU, met 
name door versterkte samenwerking en 
bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten, alles in het werk stellen 
om ervoor te zorgen dat autoriteiten van 
derde landen materiaal waarop 
kindermisbruik te zien is en dat vanaf het 
grondgebied van die landen via internet 
beschikbaar wordt gesteld of wordt 
verspreid doelmatiger en sneller kunnen 
verwijderen.  INHOPE, de internationale 
organisatie voor internetmeldpunten, 
opgericht in het kader van het actieplan 
van de Commissie voor een veiliger 
internet, moet haar activiteiten met 
betrekking tot het opstellen en uitwisselen 
van verslagen over illegale online-inhoud 
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stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen 
over de belangrijkste vormen illegale 
inhoud online.

uitbreiden, zodat verwijdering van en 
onderzoek naar dergelijk materiaal 
worden vergemakkelijkt. Om dubbele 
inspanningen te voorkomen moet 
samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt door de bestaande 
middelen te verruimen om te waarborgen 
dat internetaanbieders overeenkomstig de 
wettelijke regels voor een eerlijke 
rechtsgang tijdig worden geïnformeerd.
Bij al deze ontwikkelingen moet rekening 
worden gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen.

Or.en

Amendement 59
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de leden 2 tot en met 5 genoemde 
opzettelijke gedragingen strafbaar zijn.

1. Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel staat het de 
lidstaten vrij hun eigen strafmaat te 
bepalen. Zij nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de in de leden 2 tot 
en met 5 genoemde opzettelijke 
gedragingen zwaar worden bestraft, 
rekening houdend met de ernst van de 
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feiten.

Or.fr

Amendement 60
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het voor seksuele doeleinden 
bewerkstelligen dat een kind dat volgens 
het nationale recht nog niet de leeftijd heeft 
bereikt waarop het kan instemmen met 
seksuele handelingen, getuige is van 
seksueel misbruik of seksuele handelingen, 
zelfs zonder dat het daaraan hoeft deel te 
nemen, is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar.

2. Het voor seksuele doeleinden 
bewerkstelligen dat een kind dat volgens 
het nationale recht nog niet de leeftijd heeft 
bereikt waarop het kan instemmen met 
seksuele handelingen, getuige is van 
seksueel misbruik of seksuele handelingen, 
zelfs zonder dat het daaraan hoeft deel te 
nemen, is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar, 
waarbij tevens het verbod wordt opgelegd 
om werkzaamheden te verrichten waarbij 
men in contact komt met kinderen.

Or.it

Amendement 61
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind dat volgens het nationale 
recht nog niet de leeftijd heeft bereikt 
waarop het kan instemmen met seksuele 
handelingen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf
jaar.

3. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind dat volgens het nationale
recht nog niet de leeftijd heeft bereikt 
waarop het kan instemmen met seksuele 
handelingen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar.

Or.en
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Amendement 62
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind dat volgens het nationale 
recht nog niet de leeftijd heeft bereikt 
waarop het kan instemmen met seksuele 
handelingen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar.

3. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind dat volgens het nationale 
recht nog niet de leeftijd heeft bereikt 
waarop het kan instemmen met seksuele 
handelingen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or.it

Amendement 63
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – punt i 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) misbruik wordt gemaakt van een 
erkende positie van vertrouwen, autoriteit 
of invloed ten aanzien van het kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar; of

(i) misbruik wordt gemaakt van een 
erkende positie van vertrouwen, autoriteit 
of invloed ten aanzien van het kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar, waarbij tevens het 
verbod wordt opgelegd om 
werkzaamheden te verrichten waarbij 
men in contact komt met kinderen. In 
gevallen waarin sprake is van misbruik 
van kinderen door hun ouders, is de 
strafmaat zodanig dat de kinderen tegen 
herhaling van het misdrijf worden 
beschermd; 

Or.it
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Amendement 64
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – punt ii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) misbruik wordt gemaakt van de 
bijzonder kwetsbare situatie van het kind, 
met name als gevolg van een geestelijke of 
lichamelijke handicap of een situatie van 
afhankelijkheid, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar; of

(ii) misbruik wordt gemaakt van de 
bijzonder kwetsbare situatie van het kind, 
met name als gevolg van een geestelijke of 
lichamelijke handicap of een situatie van 
afhankelijkheid, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen; 

Or.it

Amendement 65
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – punt ii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) misbruik wordt gemaakt van de 
bijzonder kwetsbare situatie van het kind, 
met name als gevolg van een geestelijke of 
lichamelijke handicap of een situatie van 
afhankelijkheid, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar; of

(ii) misbruik wordt gemaakt van de 
bijzonder kwetsbare situatie van het kind, 
met name als gevolg van een geestelijke of 
lichamelijke handicap of armoede en 
sociale uitsluiting, of een situatie van 
afhankelijkheid, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar; of

Or.en

Amendement 66
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – punt iii 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) gebruik wordt gemaakt van dwang, 
geweld of bedreigingen, is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar.

(iii) misbruik wordt gemaakt van dwang, 
geweld of bedreigingen, is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or.it

Amendement 67
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het dwingen van een kind tot seksuele 
activiteiten met een derde is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar.

5. Het dwingen van een kind tot seksuele 
activiteiten met een derde is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or.it

Amendement 68
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een kind aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

2. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een kind aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
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met kinderen.

Or.it

Amendement 69
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan pornografische voorstellingen 
of anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar.

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan pornografische voorstellingen 
of anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar, waarbij tevens 
het verbod wordt opgelegd om 
werkzaamheden te verrichten waarbij 
men in contact komt met kinderen.

Or.it

Amendement 70
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het willens en wetens bijwonen van 
pornografische voorstellingen waaraan 
kinderen deelnemen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

4. Het willens en wetens bijwonen van 
pornografische voorstellingen waaraan 
kinderen deelnemen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or.it
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Amendement 71
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het werven van een kind voor 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar.

5. Het werven van een kind voor 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or.it

Amendement 72
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar.

6. Bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or.it

Amendement 73
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In bijzondere omstandigheden kan een 
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straf van ten minste acht jaar worden 
opgelegd. Met name als het kind wordt 
blootgesteld aan gevaar, extreem geweld 
wordt gebruikt dat het kind ernstige 
schade berokkent, of in geval van 
activiteiten met een stelselmatiger of 
georganiseerder karakter.

Or.en

Amendement 74
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan kinderprostitutie of anderszins 
uitbuiten van dat kind is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar.

7. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan kinderprostitutie of anderszins 
uitbuiten van dat kind is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or.it

Amendement 75
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste vijf jaar.

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste acht jaar.

Or.en
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Amendement 76
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste vijf jaar.

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste vijf jaar, waarbij tevens het verbod 
wordt opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or.it

Amendement 77
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het dwingen van een kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar.

9. Het dwingen van een kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or.it

Amendement 78
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 10 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het werven van een kind voor 
deelneming aan kinderprostitutie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar.

10. Het werven van een kind voor 
deelneming aan kinderprostitutie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar, waarbij tevens het 
verbod wordt opgelegd om 
werkzaamheden te verrichten waarbij 
men in contact komt met kinderen.

Or.it

Amendement 79
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Het dwingen van een kind tot 
kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste tien 
jaar.

11. Het dwingen van een kind tot 
kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste tien 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or.it

Amendement 80
Nicole Kiil-Nielsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Strafbare feiten op het gebied van
kinderpornografie

Strafbare feiten op het gebied van
materiaal waarop misbruik van kinderen 
te zien is

Or.en
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Motivering

Het begrip "kinderpornografie" is uiterst problematisch. Het begrip "pornografie" heeft 
normaliter betrekking op vrijwillige handelingen tussen volwassenen. Door 
"kinderpornografie" te vervangen door "materiaal waarop misbruik van kinderen te zien is" 
wordt een duidelijk signaal afgegeven: het bekijken van dergelijk materiaal is een misdrijf.

Amendement 81
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de organisatie van reizen met het oog 
op het plegen van één van de in de
artikelen 3 tot en met 6 genoemde strafbare 
feiten.

(b) de organisatie van reizen en/of andere 
activiteiten met het oog op het plegen van 
één van de in de artikelen 3 tot en met 6 
genoemde strafbare feiten.

Or.en

Motivering

Met betrekking tot de organisatie van kindersekstoerisme, zijn het niet alleen diegenen die 
reizen organiseren, zoals reisorganisatoren en reisbureaus, die seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen mogelijk maken, maar ook diegenen die fungeren als tussenpersoon 
en die andere diensten verlenen, zoals hotels of andere accommodatie, reisleiders, tolken 
enzovoort.

Amendement 82
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het strafbare feit werd gepleegd jegens 
een kind in een bijzonder kwetsbare 
situatie, met name als gevolg van een 
geestelijke of lichamelijke handicap of een 
toestand van afhankelijkheid;

(b) het strafbare feit werd gepleegd jegens 
een kind in een bijzonder kwetsbare 
situatie, met name als gevolg van een 
geestelijke of lichamelijke handicap of 
armoede en sociale uitsluiting, of een 
toestand van afhankelijkheid;
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Or.en

Amendement 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het risico op herhaling van strafbare 
feiten te voorkomen neemt elke lidstaat de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aan een natuurlijk persoon die voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten is veroordeeld, 
een tijdelijk of permanent verbod kan 
worden opgelegd om activiteiten uit te 
oefenen waarbij hij of zij regelmatig in 
contact komt met kinderen.

1. Om het risico op herhaling van strafbare 
feiten te voorkomen neemt elke lidstaat de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aan een natuurlijk persoon die voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7
genoemde strafbare feiten is veroordeeld, 
een tijdelijk of permanent verbod wordt
opgelegd om activiteiten uit te oefenen 
waarbij hij of zij regelmatig in contact 
komt met kinderen.

Or.en

Amendement 84
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
lid 1 genoemde maatregel wordt 
opgenomen in het strafregister van de 
lidstaat waar de veroordeling is 
uitgesproken.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
lid 1 genoemde maatregel wordt 
opgenomen in het strafregister van de 
lidstaat waar de veroordeling is 
uitgesproken. Elke lidstaat neemt de 
nodige wetgevende of andere maatregelen 
om ervoor te zorgen dat het strafregister 
van personen die op een functie 
solliciteren waarbij men in contact komt 
met kinderen, in alle gevallen wordt 
gecontroleerd.

Or.en
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Amendement 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elke lidstaat waarborgt dat 
overheids- en particuliere organisaties die 
zich bezighouden met activiteiten waarbij 
men regelmatig in contact komt met 
kinderen, worden verplicht de 
strafregisters van nieuwe werknemers 
actief te controleren en dat organisaties, 
waaronder scholen, die diensten verlenen 
aan kinderen een krachtig en actief 
kinderbeschermingsbeleid hanteren.

Or.en

Motivering

Ter aanvulling van informatievergaring en informatie-uitwisseling moeten organisaties waar 
men regelmatig in contact komt met kinderen antecedentenonderzoeken gaan uitvoeren om 
ervoor te zorgen dat de strafregisters van personen die met kinderen willen gaan werken of 
met kinderen andere activiteiten willen gaan doen voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst 
worden geverifieerd. 

Amendement 86
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat voorziet in de mogelijkheid 
dat de minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten niet vervolgd of 
bestraft worden voor hun betrokkenheid 
bij onwettige activiteiten, wanneer deze 
betrokkenheid rechtstreeks voortvloeit uit 
het feit dat ze slachtoffer zijn van die 
strafbare feiten.

De lidstaten vervolgen en bestraffen
minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten niet voor hun 
betrokkenheid bij onwettige activiteiten, 
wanneer deze betrokkenheid rechtstreeks 
voortvloeit uit het feit dat ze slachtoffer 
zijn van die strafbare feiten.
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Or.en

Motivering

Minderjarige slachtoffers moeten niet in staat worden geacht in te stemmen met prostitutie of 
medewerking aan beelden van kindermisbruik. Dus ook bij ogenschijnlijke of veronderstelde 
instemming door het slachtoffer, ligt de strafrechtelijke aansprakelijkheid volledig bij de 
dader.

Amendement 87
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
onderzoek naar of vervolging van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten niet afhankelijk is van een aangifte 
of beschuldiging door het slachtoffer en dat 
de strafprocedure kan worden voortgezet 
zelfs wanneer het slachtoffer zijn of haar 
verklaringen intrekt.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
onderzoek naar of vervolging van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten niet afhankelijk is van een aangifte 
of beschuldiging door het slachtoffer en dat 
de strafprocedure kan worden voortgezet 
zelfs wanneer het slachtoffer zijn of haar 
verklaringen intrekt. De procedures 
moeten worden toegepast overeenkomstig 
de geldende wetgeving in de lidstaten.

Or.es

Amendement 88
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende onderzoekmiddelen ter 
beschikking staan van personen, eenheden 
of diensten die bevoegd zijn voor het
onderzoeken of vervolgen van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 

3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende onderzoekmiddelen ter 
beschikking staan van personen, eenheden 
of diensten die bevoegd zijn voor het 
onderzoeken of vervolgen van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
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feiten, waarbij op zijn minst in gevallen 
waarin gebruik wordt gemaakt van 
informatie- en communicatietechnologie, 
de mogelijkheid van geheime operaties 
wordt toegestaan.

feiten, waarbij op zijn minst in gevallen 
waarin gebruik wordt gemaakt van 
informatie- en communicatietechnologie, 
de mogelijkheid van geheime operaties 
wordt toegestaan. Deze maatregelen 
moeten vooraf door de bevoegde 
gerechtelijke instantie in de lidstaat in 
kwestie worden goedgekeurd en moeten 
onder toezicht van deze instantie worden 
uitgevoerd.

Or.es

Amendement 89
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld.

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten onverwijld te 
identificeren, met name door de analyse 
van materiaal met kinderpornografie, zoals 
foto's en audiovisuele opnames die door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie worden 
doorgegeven of ter beschikking gesteld.

Or.it

Amendement 90
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
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van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld.

van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld, en deze onderzoekseenheden en -
diensten daarbij te ondersteunen.

Or.en

Motivering

De lidstaten moeten de nodige financiële en personele middelen beschikbaar stellen om 
ervoor te zorgen dat de onderzoekseenheden volledig operationeel worden en doelmatig 
kunnen werken.

Amendement 91
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de maatregelen ter 
bestrijding van terrorisme moeten ten 
aanzien van daders van de in de artikelen  
3 tot en met 7 van deze richtlijn genoemde 
strafbare feiten controle- en preventieve 
maatregelen worden genomen. Daartoe 
moet de Commissie beoordelen of het 
mogelijk is een Europees alarmsysteem 
(EAS) op te zetten om de activiteiten van 
de lidstaten op het gebied van de 
bestrijding van cybercriminaliteit te 
coördineren en strafbare feiten door 
pedofielen en plegers van seksueel geweld 
tegen te gaan, zoals het Parlement heeft
verzocht in zijn resolutie van 23 juni 2010 
over het opzetten van een Europees 
alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen en 
plegers van seksueel geweld1, die met 
volstrekte meerderheid van stemmen werd 
aangenomen.



PE450.622v01-00 32/52 AM\833654NL.doc

NL

____
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0247.

Or.it

Amendement 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat stimuleert overheids-
en particuliere organisaties die zich 
bezighouden met activiteiten die 
regelmatig contact met kinderen 
inhouden, hun personeelsleden geregelde 
scholing te bieden, opdat deze beter in 
staat zijn eventueel misbruik van kinderen 
te signaleren en weten aan wie deze 
informatie moet worden gemeld.

Or.en

Motivering

Als personeel getraind is in het opsporen van misbruik, zal eventueel misbruik veel sneller 
worden gemeld.

Amendement 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Elke lidstaat neemt maatregelen om 
te waarborgen dat slachtoffers toegang 
hebben tot kindvriendelijke meldings- en 
verwijzingsmechanismen, zoals 
telefonische hulplijnen of websites, en dat 
deze worden beheerd door deskundigen 
die getraind zijn in het bieden van hulp 
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aan slachtoffers van misbruik. 

Or.en

Motivering

Het opzetten van kindvriendelijke meldingsmechanismen en informatiediensten geeft 
minderjarige slachtoffers meer zelfstandigheid en zal hen ertoe aanzetten misbruik te melden.

Amendement 94
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om een anoniem meldpunt 
op te zetten voor internetgebruikers die bij 
toeval materiaal ontdekken waarop 
misbruik van kinderen te zien is.

Or.en

Amendement 95
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om informatiediensten zoals 
speciale hulplijnen en websites op te 
zetten teneinde kinderen advies en hulp te 
bieden.

Or.es



PE450.622v01-00 34/52 AM\833654NL.doc

NL

Amendement 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat kan besluiten dat hij de in 
lid 1, onder c) en d), vastgestelde regels 
inzake rechtsmacht niet of slechts in 
specifieke gevallen of omstandigheden zal 
toepassen, indien het strafbare feit niet op 
zijn grondgebied is gepleegd.

Schrappen

Or.en

Amendement 97
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om de privacy, de identiteit 
en de beeltenis van minderjarige 
slachtoffers te beschermen door openbare 
verspreiding van informatie te 
voorkomen.

Or.en

Amendement 98
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat waarborgt dat de 
rechten van slachtoffers ten volle worden 
geëerbiedigd door middel van
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a) het informeren van minderjarige 
slachtoffers over hun rechten en, tenzij zij 
geen prijs stellen op deze informatie, over 
de follow-up van hun klacht, de 
strafvordering, de algemene voortgang 
van het onderzoek, hun rol daarin en de 
uitkomst van hun zaak;
b) het waarborgen dat slachtoffers, indien 
nodig en in ieder geval wanneer zij en 
hun familie mogelijk gevaar lopen, ervan 
op de hoogte worden gesteld wanneer de 
persoon die vervolgd wordt of veroordeeld 
is tijdelijk of definitief wordt vrijgelaten;
c) het beschermen van de privacy, de 
identiteit en de beeltenis van minderjarige 
slachtoffers door middel van maatregelen 
in overeenstemming met het nationale 
recht om de publieke verspreiding van 
elke informatie die tot hun identificatie 
zou kunnen leiden, te voorkomen;
d) het beschermen van minderjarige 
slachtoffers, hun familie en personen die 
voor hen getuigd hebben tegen 
intimidatie, represailles en herhaalde 
victimisatie;
e) het waarborgen dat contact tussen 
slachtoffers en daders binnen 
gerechtelijke en 
rechtshandhavingsinstanties wordt 
vermeden, tenzij de bevoegde autoriteiten 
in het belang van het kind anders 
bepalen, of contact tussen slachtoffer en 
dader in het kader van het onderzoek of 
de procedure noodzakelijk is.

Or.en

Motivering

Dit sluit aan op artikel 30 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming 
van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van 2007.
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Amendement 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Elke lidstaat moet inzien dat 
minderjarige slachtoffers een actieve rol 
kunnen spelen in de bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting, 
moet waarborgen dat er naar hun mening 
wordt geluisterd, en moet maatregelen 
nemen om kinderen te helpen de 
vaardigheden te ontwikkelen die nodig 
zijn om situaties waarin zij het risico 
lopen misbruikt te worden te herkennen 
en te vermijden.

Or.en

Motivering

Dit sluit aan op artikel 12 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, waarin wordt 
benadrukt dat elk kind het recht heeft zijn/haar eigen mening te vormen en te uiten in alle 
aangelegenheden die het kind betreffen.

Amendement 100
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat, wanneer 
de leeftijd van een persoon die het 
slachtoffer is van een van de in de artikelen 
3 tot en met 7 genoemde strafbare feiten, 
niet vaststaat en er redenen zijn om aan te 
nemen dat het om een kind gaat, deze 
persoon als een kind wordt beschouwd en 
dus overeenkomstig de artikelen 18 en 19 
onmiddellijk toegang krijgt tot bijstand, 
ondersteuning en bescherming, in 
afwachting dat zijn of haar leeftijd wordt 

2. Elke lidstaat voert preventieve 
maatregelen in ter bescherming van 
kinderen, waaronder:
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geverifieerd.

i) bewustmakings- en 
voorlichtingscampagnes gericht op het 
herkennen van de tekenen van seksueel 
misbruik van kinderen op internet en 
daarbuiten. Er moet informatie en 
ondersteuning worden geboden aan het 
algemene publiek om de mensen te helpen 
kinderen te beschermen;
ii) bewustmakingsprogramma's op 
scholen en in activiteitengroepen voor 
kinderen om kinderen te leren gevaarlijke 
situaties te herkennen en te vermijden;
iii) maatregelen om ervoor te zorgen dat 
sociale netwerken op internet een 
"alarmknop" krijgen waarmee kinderen 
de verantwoordelijke autoriteiten op de 
hoogte kunnen brengen van ongepast 
seksueel gedrag, aangezien kinderlokkerij 
op internet, in chatrooms en op sociale 
netwerksites toeneemt; Daartoe is het 
noodzakelijk duidelijke en 
samenhangende procedures voor follow-
up in te voeren, waarin wordt vastgelegd 
bij wie het ongewenste gedrag moet 
worden gemeld, hoe de melding verder 
wordt behandeld, en wat voor steun en 
bijstand er aan het kind wordt verleend;
iv) grondig antecedentenonderzoek voor 
alle beroepsgroepen die met kinderen en 
jongeren onder de achttien werken, 
ongeacht of het om vrijwillige of betaalde 
werkzaamheden gaat;
v) maatregelen om de invoering van een 
"red alert-systeem" te onderzoeken, 
waarbij informatie/gegevens over de 
gevaarlijkste kindermisbruikers tussen de 
lidstaten wordt/worden doorgespeeld als 
de kindermisbruiker door de EU reist; 
deze informatie/gegevens is/zijn 
onderworpen aan alle bestaande 
Europese en nationale wetgeving op het 
gebied van gegevensbescherming.

Or.it
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Amendement 101
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
2 bis. Elke lidstaat treft preventieve 
maatregelen voor de bescherming van 
kinderen. Daaronder vallen onder meer:
a) bewustmakings- en 
voorlichtingscampagnes gericht op het 
herkennen van de tekenen van seksueel 
misbruik bij kinderen op het internet en 
daarbuiten. Er moet informatie en 
ondersteuning worden geboden aan het 
algemene publiek, zodat kinderen kunnen 
worden beschermd;
b) het aanbieden van 
opleidingsprogramma's die erop gericht 
zijn ouders te helpen bij hun dagelijkse 
contacten en communicatie met en 
behandeling van hun kinderen en hen te 
helpen seksueel misbruik van kinderen te 
voorkomen, uit te roeien en te herkennen, 
zodat zij iedere vorm van bijstand kunnen 
verlenen;
c) bewustmakingsprogramma's op 
scholen en in activiteitengroepen voor 
kinderen om kinderen te leren gevaarlijke 
situaties te herkennen en te vermijden;
d) de invoering van seksuele voorlichting 
op scholen in elke lidstaat om ervoor te 
zorgen dat kinderen van jongs af aan de 
beschikking hebben over veelzijdige en 
gemakkelijk te begrijpen informatie over 
seksualiteit en voortplanting, zodat zij zich 
op hun gemak voelen met zichzelf, hun 
lichaam en hun seksualiteit;
e) maatregelen die ervoor zorgen dat 
sociale netwerksites op internet een 
"alarmknop" krijgen waarmee kinderen 
de verantwoordelijke autoriteiten op de 
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hoogte kunnen brengen van ongepast 
seksueel gedrag, aangezien kinderlokkerij 
op internet, via chatrooms en sociale 
netwerksites toeneemt. Het is noodzakelijk 
duidelijke en samenhangende procedures 
voor follow-up in te voeren, waarin wordt 
vastgelegd bij wie het ongewenste gedrag 
moet worden gemeld, hoe de melding 
verder wordt behandeld, en wat voor steun 
en bijstand er aan het kind wordt 
verleend;
f) het verstrekken van voldoende 
informatie via radio en TV over de 
gevaren van het zonder toezicht gebruiken 
van internet door kinderen en hoe kan 
worden voorkomen dat kinderen toegang 
tot gevaarlijke websites krijgen;
g) grondig antecedentenonderzoek voor 
alle beroepsgroepen die met kinderen en 
jongeren onder de achttien te maken 
hebben, ongeacht of het om vrijwillige of 
betaalde werkzaamheden gaat;
h) maatregelen om de invoering van een 
"red alert-systeem" te onderzoeken, 
waarbij informatie/gegevens over de 
gevaarlijkste kindermisbruikers tussen de 
lidstaten wordt/worden doorgespeeld als 
de kindermisbruiker door de EU reist. 
Deze informatie/gegevens is/zijn 
onderworpen aan alle bestaande 
Europese en nationale wetgeving op het 
gebied van gegevensbescherming.

Or.el

Amendement 102
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat moet worden 
aangemoedigd om in beslag genomen 
vermogen van criminelen te gebruiken ter 
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financiering van aanvullende therapie 
voor en maatschappelijke integratie van 
de slachtoffers van kinderpornografie.

Or.en

Amendement 103
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
gezin van de dader niet te maken krijgt 
met uitsluiting en stigmatisering.

Or.en

Amendement 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 - inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de rechten van de 
verdediging neemt elke lidstaat de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in elk 
strafonderzoek naar een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten:

3. Onverminderd de rechten van de 
verdediging neemt elke lidstaat de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in
elke strafprocedure naar een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten:

Or.en

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met artikel 14, lid 3, van het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn voor de preventie en bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers.
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Amendement 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ondervragingen van het minderjarige 
slachtoffer indien nodig plaatsvinden in 
lokalen die daarvoor zijn ontworpen of 
aangepast;

(b) ondervragingen van het minderjarige 
slachtoffer indien nodig plaatsvinden in 
lokalen die daarvoor zijn ontworpen of 
aangepast en waar het minderjarige 
slachtoffer zich veilig voelt;

Or.en

Motivering

Het niveau van bescherming van het minderjarige slachtoffer moet worden verhoogd.

Amendement 106
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ondervragingen van het minderjarige 
slachtoffer indien nodig plaatsvinden in 
lokalen die daarvoor zijn ontworpen of 
aangepast;

(b) ondervragingen van het minderjarige 
slachtoffer plaatsvinden in lokalen die 
daarvoor zijn ontworpen of aangepast;

Or.en

Amendement 107
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) indien mogelijk en wenselijk, alle 
ondervragingen van het minderjarige 
slachtoffer door dezelfde personen worden 

(d) alle ondervragingen van het 
minderjarige slachtoffer door dezelfde 
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verricht; personen worden verricht;

Or.en

Amendement 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid  3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het minderjarige slachtoffer steeds 
vergezeld mag worden door zijn of haar 
wettelijke vertegenwoordiger of, in 
voorkomend geval, een volwassene van 
zijn of haar keuze, tenzij met betrekking tot 
die persoon een gemotiveerde beslissing in 
tegengestelde zin is genomen.

(f) het minderjarige slachtoffer steeds 
vergezeld moet worden door zijn of haar 
aangestelde voogd, zijn of haar wettelijke 
vertegenwoordiger of, in voorkomend 
geval, een volwassene van zijn of haar 
keuze, tenzij met betrekking tot die 
persoon een gemotiveerde beslissing in 
tegengestelde zin is genomen.

Or.en

Motivering

Het niveau van bescherming van het minderjarige slachtoffer moet worden verhoogd.

Amendement 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 - inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in elk 
strafproces over een van de in de artikelen 
3 tot en met 7 genoemde strafbare feiten:

5. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in elk 
strafproces over een van de in de artikelen 
3 tot en met 7 genoemde strafbare feiten:

(a) de rechter kan bevelen dat de zitting 
met gesloten deuren plaatsvindt;

(a) de rechter beveelt dat de zitting met 
gesloten deuren plaatsvindt;

(b) het minderjarige slachtoffer in de 
rechtszaal kan worden gehoord zonder 
daar aanwezig te zijn, met name door 
middel van geschikte 

(b) het minderjarige slachtoffer in de 
rechtszaal wordt gehoord zonder daar 
aanwezig te zijn, met name door middel 
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communicatietechnologieën. van geschikte communicatietechnologieën.

Or.en

Amendement 110
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende interventieprogramma's of –
maatregelen beschikbaar worden gesteld 
teneinde het risico op herhaalde tegen 
kinderen gerichte strafbare feiten met een 
seksueel karakter te voorkomen en zo 
beperkt mogelijk te houden. Deze 
programma's of maatregelen dienen op elk 
ogenblik tijdens het strafproces binnen en 
buiten de gevangenis beschikbaar te zijn, 
overeenkomstig de voorwaarden van de 
nationale wetgeving.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende interventieprogramma's of –
maatregelen beschikbaar worden gesteld 
teneinde het risico op herhaalde tegen 
kinderen gerichte strafbare feiten met een 
seksueel karakter te voorkomen en zo 
beperkt mogelijk te houden, zoals 
maatregelen gericht op de rehabilitatie en 
herintegratie van de dader. Deze 
programma's of maatregelen dienen op elk 
ogenblik tijdens het strafproces binnen en 
buiten de gevangenis beschikbaar te zijn, 
overeenkomstig de voorwaarden van de 
nationale wetgeving.

Or.en

Amendement 111
Gesine Meissner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende interventieprogramma's of –
maatregelen beschikbaar worden gesteld 
teneinde het risico op herhaalde tegen 
kinderen gerichte strafbare feiten met een 
seksueel karakter te voorkomen en zo 
beperkt mogelijk te houden. Deze 

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende erkende programma's voor 
de behandeling van daders van seksueel 
misbruik beschikbaar worden gesteld of 
dat er maatregelen worden vastgesteld
teneinde het risico op herhaalde tegen 
kinderen gerichte strafbare feiten met een 
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programma's of maatregelen dienen op elk 
ogenblik tijdens het strafproces binnen en 
buiten de gevangenis beschikbaar te zijn, 
overeenkomstig de voorwaarden van de 
nationale wetgeving.

seksueel karakter te voorkomen en zo 
beperkt mogelijk te houden. Deze erkende
programma's voor de behandeling van 
daders van seksueel misbruik of
maatregelen dienen op elk ogenblik tijdens 
het strafproces binnen en buiten de 
gevangenis beschikbaar te zijn, 
overeenkomstig de voorwaarden van de 
nationale wetgeving. De lidstaten bieden 
hulp- en adviesprogramma's aan ter 
ondersteuning van de naaste familie van 
vrouwelijke of mannelijke daders.

Or.de

Motivering

Ook vrouwen zijn soms daders of mededaders van misdrijven op het gebied van 
kinderpornografie en de verspreiding van dergelijk materiaal via internet.

Amendement 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze interventieprogramma's of –
maatregelen moeten worden aangepast aan 
de specifieke ontwikkelingsbehoeften van 
minderjarige daders van seksuele strafbare 
feiten, met inbegrip van kinderen beneden 
de leeftijd waarop zij strafrechtelijk 
aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Deze interventieprogramma's of -
maatregelen moeten worden aangepast aan 
de specifieke ontwikkelingsbehoeften van 
minderjarige daders van seksuele strafbare 
feiten jegens andere kinderen, met 
inbegrip van kinderen beneden de leeftijd 
waarop zij strafrechtelijk aansprakelijk 
kunnen worden gesteld. Elke lidstaat moet 
waarborgen dat deze kinderen een 
passende behandeling wordt geboden, 
waaronder een beoordeling van hun 
individuele behoeften en een passende 
behandeling om iets te doen aan hun 
delictgedrag.

Or.en
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Amendement 113
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blokkeren van de toegang tot websites die 
kinderpornografie bevatten

Verwijderen van websites die 
kinderpornografie bevatten

Or.en

Amendement 114
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blokkeren van de toegang tot websites die
kinderpornografie bevatten

Verwijderen van websites die materiaal
bevatten waarop misbruik van kinderen te 
zien is

Or.en

Amendement 115
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn 
grondgebied wordt geblokkeerd. Bij de 
blokkering van de toegang worden de 
nodige waarborgen toegepast, met name 
om te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van 

Schrappen
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de blokkering en dat de contentproviders 
voor zover mogelijk geïnformeerd worden 
over de mogelijkheid om de blokkering 
aan te vechten.

Or.en

Amendement 116
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden, op zijn grondgebied wordt 
geblokkeerd. Bij de blokkering van de 
toegang worden de nodige waarborgen 
toegepast, met name om te garanderen dat 
de blokkering niet verder gaat dan nodig 
is, dat gebruikers geïnformeerd worden 
over de reden van de blokkering en dat de 
contentproviders voor zover mogelijk 
geïnformeerd worden over de 
mogelijkheid om de blokkering aan te 
vechten.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om webpagina's die 
kinderpornografie bevatten of verspreiden 
bij de bron te verwijderen en een snelle 
verwijdering van het aanstootgevende 
materiaal te garanderen.

Or.en

Amendement 117
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn 

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om te bewerkstelligen dat 
materiaal waarop kindermisbruik te zien 
is en dat op internet is opgeslagen of via 
internetdiensten wordt verspreid snel bij
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grondgebied wordt geblokkeerd. Bij de 
blokkering van de toegang worden de 
nodige waarborgen toegepast, met name 
om te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van 
de blokkering en dat de contentproviders 
voor zover mogelijk geïnformeerd worden 
over de mogelijkheid om de blokkering 
aan te vechten.

de bron wordt verwijderd. Verwijdering 
bij de bron is onderworpen aan duidelijke 
wettelijke en juridische waarborgen om er 
met name voor te zorgen dat 
bewijsmateriaal bewaard blijft voor 
strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast 
nemen de Commissie en de lidstaten alle 
nodige maatregelen om procedures vast te 
leggen voor snelle kennisgeving en 
verwijdering van dergelijke inhoud als dat 
vanuit derde landen beschikbaar wordt 
gesteld.

Or.en

Amendement 118
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden, op zijn grondgebied wordt 
geblokkeerd. Bij de blokkering van de 
toegang worden de nodige waarborgen 
toegepast, met name om te garanderen dat 
de blokkering niet verder gaat dan nodig is, 
dat gebruikers geïnformeerd worden over 
de reden van de blokkering en dat de 
contentproviders voor zover mogelijk 
geïnformeerd worden over de mogelijkheid 
om de blokkering aan te vechten.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot
webpagina’s die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn 
grondgebied wordt geblokkeerd indien het 
niet mogelijk is deze onmiddellijk te 
verwijderen. Bij de blokkering van de 
toegang worden de nodige waarborgen 
toegepast, met name om te garanderen dat 
de blokkering niet verder gaat dan nodig is, 
dat gebruikers geïnformeerd worden over 
de reden van de blokkering en dat de 
contentproviders voor zover mogelijk 
geïnformeerd worden over de mogelijkheid 
om de blokkering aan te vechten.

Or.es
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Amendement 119
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig Richtlijn 
2002/29/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 mei 2001 betreffende 
de harmonisatie van bepaalde aspecten 
van het auteursrecht en de naburige 
rechten in de informatiemaatschappij1 en 
Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten2, alsmede 
de beschikking van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen van 19 
februari 2009 in zaak C-557/07 LSG-
Gesellschaft zur Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 
Telecommunication GmbH3 neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om de 
aansprakelijkheid van internetproviders 
uit te breiden, teneinde hen ertoe te 
brengen de toegang tot kinderpornosites 
waarvan zij kennis hebben, te verbieden.
___________

PB L 167 van 22.6.2001, blz. 10.

PB L 157 van 30.04.04, blz. 45.

PB L 113 van 16.5.2009, blz. 14. 

Or.fr

Amendement 120
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Erkend moet worden dat er talrijke 
toegangspunten zijn om online 
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kinderpornografie te bekijken en dat 
daders zich aan de voortschrijdende 
technologie en de manier waarop daar 
gebruik van wordt gemaakt, zullen 
aanpassen.

Or.en

Amendement 121
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Eigenaren van een domein moeten 
meer verantwoordelijkheid dragen voor de 
op hun website geregistreerde inhoud.

Or.en

Amendement 122
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden.

2. Elke lidstaat neemt de nodige
maatregelen om te zorgen voor de 
verwijdering van webpagina's die 
kinderpornografie bevatten of verspreiden.

Or.en

Amendement 123
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden.

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden. Elke lidstaat neemt in het 
kader van de grensoverschrijdende 
samenwerking doeltreffende maatregelen 
om onderzoek te doen naar webpagina's 
met illegale inhoud.

Or.en

Amendement 124
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden.

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat passende 
wetshandhavingsmaatregelen om de 
aanwezigheid van materiaal waarop 
seksueel misbruik van kinderen te zien is 
snel aan de lidstaten te melden en de
verwijdering daarvan te bewerkstelligen.

Or.en

Amendement 125
Chrysoula Paliadeli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het vaststellen van schadelijke 
webpagina's overeenkomstig deze richtlijn 
en van de passende procedures voor het 
verwijderen of het blokkeren van 
dergelijke webpagina's moet plaatsvinden 
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met volledige inachtneming van de 
fundamentele rechten van 
internetgebruikers en moet gebaseerd zijn 
op transparante procedures en 
rechterlijke toetsing en toezicht. 

Or.en

Amendement 126
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het is belangrijk te erkennen dat het 
aantal actieve commerciële webpagina's 
waarop kinderpornografie te zien is 
aanzienlijk is gedaald en dat de 
aanbieders van commerciële webpagina's 
waarop kinderpornografie te zien is 
voornamelijk beelden verspreiden, maar 
deze niet produceren. Het beeldmateriaal 
op commerciële webpagina's is veelal oud 
en vaak hergebruikt.

Or.en

Amendement 127
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Europese financiële coalitie 
moet haar werkterrein uitbreiden van 
commerciële webpagina's waarop 
kinderpornografie te zien is tot alle online 
kinderpornografie.

Or.en
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Amendement 128
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Europese Commissie legt het 
Europees Parlement jaarlijks een verslag 
voor over de activiteiten die de lidstaten 
ontplooien om materiaal waarop 
kindermisbruik te zien is van 
onlinediensten te verwijderen. 

Or.en


