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Ändringsförslag 40
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Alla berörda parter bör visa 
nolltolerans vid bekämpningen av 
sexuella övergrepp mot barn, sexuell 
exploatering av barn och barnpornografi.

Or. en

Ändringsförslag 41
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Faran med att kvinnor förgriper sig 
sexuellt på barn bör undersökas, på 
samma sätt som faran för att män gör det.

Or. en

Ändringsförslag 42
Antigoni Papadopoulou

Förslag till direktiv
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Allvarliga former av sexuella övergrepp 
mot barn och sexuell exploatering av barn 
bör omfattas av effektiva, proportionella 
och avskräckande påföljder. Till dessa 
brott hör framför allt olika former av 
sexuella övergrepp och sexuell 
exploatering som underlättas genom 
användningen av informations- och 

(6) Allvarliga former av sexuella övergrepp 
mot barn och sexuell exploatering av barn 
bör omfattas av effektiva, proportionella 
och avskräckande påföljder. Till dessa 
brott hör framför allt olika former av 
sexuella övergrepp och sexuell 
exploatering som underlättas genom 
användningen av informations- och 
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kommunikationsteknik. Definitionen av 
barnpornografi bör också klargöras och i 
högre grad anpassas till internationella 
instrument.

kommunikationsteknik såsom ”grooming” 
(alltså att det i sexuellt syfte tas kontakt 
med barn i sociala medier och chattrum). 
Definitionen av barnpornografi bör också 
klargöras och i högre grad anpassas till 
internationella instrument.

Or. en

Ändringsförslag 43
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Samtidigt måste det betonas att 
skillnader i kulturella traditioner och 
rättstraditioner inte får användas som 
grund för att dölja sexuella övergrepp mot 
barn eller barnpornografi.

Or. es

Ändringsförslag 44
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas 
för att ta hänsyn till de svårigheter som 
barnoffer har att anmäla övergrepp och för 
att komma åt gärningsmännens anonymitet 
i cyberrymden. För att garantera att de 
brott som avses i detta direktiv utreds och 
lagförs framgångsrikt bör effektiva 
utredningsverktyg göras tillgängliga för 
dem som ansvarar för att utreda och lagföra 
sådana brott. Dessa verktyg kan omfatta 
dold spaning, avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 

(8) Brottsutredning, åtal och identifiering 
av gärningsmännen bör underlättas för att 
ta hänsyn till de svårigheter som barnoffer 
har att anmäla övergrepp.
Gärningsmännens anonymitet i 
cyberrymden bör inte hindra utredningar 
eller omedelbar spårning av dessa.
Medlemsstaterna bör således främja 
åtgärder för att i samband med brott 
garantera offentlig anonymitet jämsides 
med omedelbar identifiering av dem som 
använder cyberrymden och särskilt 
webbplatser där risken för kontaktsökning 
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övervakning av bankkonton eller andra 
ekonomiska utredningar.

med barn för sexuella ändamål är större, 
t.ex. sociala nätverk, forum, sociala 
plattformar, bloggar m.m. För att 
garantera att de brott som avses i detta 
direktiv utreds och lagförs framgångsrikt 
bör effektiva utredningsverktyg göras 
tillgängliga för dem som ansvarar för att 
utreda och lagföra sådana brott. Dessa 
verktyg kan omfatta dold spaning, 
avlyssning av kommunikation, dold 
övervakning inklusive elektronisk 
övervakning, övervakning av bankkonton 
eller andra ekonomiska utredningar.

Or. it

Ändringsförslag 45
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas 
för att ta hänsyn till de svårigheter som 
barnoffer har att anmäla övergrepp och för 
att komma åt gärningsmännens anonymitet 
i cyberrymden. För att garantera att de 
brott som avses i detta direktiv utreds och 
lagförs framgångsrikt bör effektiva 
utredningsverktyg göras tillgängliga för 
dem som ansvarar för att utreda och lagföra 
sådana brott. Dessa verktyg kan omfatta 
dold spaning, avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton eller andra 
ekonomiska utredningar.

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas 
för att ta hänsyn till de svårigheter som 
barnoffer har att anmäla övergrepp och för 
att komma åt gärningsmännens anonymitet 
i cyberrymden. För att garantera att de 
brott som avses i detta direktiv utreds och 
lagförs framgångsrikt bör effektiva 
utredningsverktyg göras tillgängliga för 
dem som ansvarar för att utreda och lagföra 
sådana brott. Dessa verktyg kan omfatta 
dold spaning, avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton eller andra 
ekonomiska utredningar. Innan dessa 
undersökningar genomförs bör tillstånd 
ges av den behöriga rättsliga myndigheten 
i den berörda medlemsstaten, och denna 
myndighet ska också ansvara för 
kontrollen.

Or. es
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Ändringsförslag 46
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Ett system för tidig varning genom 
regelbundna anmälningar till polisen 
eller lokala telefonjourer av misstänkta 
fall av Internet-material med sexuell 
exploatering av barn borde ge avsevärda 
bidrag till att snabbt stävja 
sexualförbrytarnas verksamhet, och 
genom att förekomsten av sådant olagligt 
material på deras nät omedelbart anmäls 
till myndigheterna och 
tjänstetillhandahållarna kan det genast 
vidtas lämpliga åtgärder för att säkerställa 
att allmänheten inte längre har tillgång 
till sådant olagligt material och att bevis 
bevaras med tanke på rättsliga 
utredningar.

Or. en

Ändringsförslag 47
Antigoni Papadopoulou

Förslag till direktiv
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Reglerna om behörighet bör ändras i 
syfte att sörja för att personer från 
Europeiska unionen som begår sexuella 
övergrepp mot barn eller exploaterar barn 
sexuellt åtalas, även om de begår brotten 
utanför Europeiska unionen, särskilt genom 
så kallad sexturism.

(9) Lagen måste absolut göras effektivare, 
också den extraterritoriella 
strafflagstiftningen, i syfte att sörja för att 
personer från Europeiska unionen som 
begår sexuella övergrepp mot barn eller 
exploaterar barn sexuellt åtalas, även om 
de begår brotten utanför Europeiska 
unionen, särskilt genom så kallad 
sexturism, en företeelse som sprider sig 
geografiskt med allvarliga konsekvenser.

Or. en
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Ändringsförslag 48
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Medlemsstaterna bör främja öppen 
kommunikation och en öppen dialog med 
länder utanför unionen och i samverkan 
med dessa vidta straffrättsliga åtgärder 
enligt gällande nationell lagstiftning mot 
förövare från unionen som reser utanför 
unionens gränser för att få tillgång till 
sexturism och barnpornografi. 

Or. fr

Ändringsförslag 49
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Medlemsstaterna bör främja en 
öppen dialog och kommunikation med 
länder utanför unionen och i samverkan 
se till att förövare från unionen som reser 
utanför unionens gränser för att idka 
sexturism vid återkomsten i mån av 
möjlighet behandlas på likvärdigt sätt som 
barnsexbrottslingar behandlas i sin 
ursprungsstat.

Or. it

Ändringsförslag 50
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 10 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) När åtgärder för att skydda barnoffer 
antas bör barnets bästa komma i främsta 
rummet med beaktande av en bedömning 
av deras behov. Det bör vara lätt för 
barnoffer att få tillgång till rättslig 
prövning, däribland kostnadsfri juridisk 
rådgivning och juridiskt ombud samt till 
åtgärder för att hantera intressekonflikter 
när övergrepp förekommer inom familjen. 
Dessutom bör barnoffer skyddas från 
sanktioner, t.ex. enligt den nationella 
lagstiftningen om invandring eller 
prostitution, om de berättar om sin 
situation för behöriga myndigheter. 
Dessutom bör barnoffers deltagande i 
straffrättsliga förfaranden inte orsaka dem 
ytterligare trauma till följd av förhör eller 
visuell kontakt med gärningsmän.

(10) När åtgärder för att skydda barnoffer 
antas bör barnets bästa komma i främsta 
rummet med beaktande av en bedömning 
av deras behov. Det bör vara lätt för 
barnoffer att få tillgång till rättslig 
prövning, däribland kostnadsfri juridisk 
rådgivning och juridiskt ombud samt till 
åtgärder för att hantera intressekonflikter 
när övergrepp förekommer inom familjen. 
Dessutom bör barnoffer skyddas från 
sanktioner, t.ex. enligt den nationella 
lagstiftningen om invandring eller 
prostitution, om de berättar om sin 
situation för behöriga myndigheter. 
Dessutom bör barnoffers deltagande i 
straffrättsliga förfaranden inte orsaka dem 
ytterligare trauma till följd av förhör eller 
visuell kontakt med gärningsmän. Att all 
information som hänger samman med 
identifieringar som gjorts av barnoffer är 
konfidentiell är av central betydelse för 
skyddet av barnoffren.

Or. en

Ändringsförslag 51
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Av omsorg om ett fullgott skydd för 
offren bör barnoffer underrättas om sina 
rättigheter, om vilka tjänster de kan 
anlita, om hur det gått överlag med 
utredningen eller förfarandena samt om 
deras roll i detta sammanhang och 
resultaten av de mål som berör dem.
Dessutom bör det vidtas åtgärder för att 
barnen ska få veta om sina rättigheter till 
skydd mot övergrepp samt om hur de kan 
skydda sig och vad de ska göra om de 
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råkar eller har råkat ut för övergrepp.

Or. en

Ändringsförslag 52
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I syfte att förhindra och minimera 
risken för återfall bör gärningsmännen bli 
föremål för en bedömning av vilken fara de 
utgör och eventuella risker för återfall i 
sexualbrott mot barn, och de bör också få 
möjlighet att delta i effektiva 
interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder på frivillig basis.

(11) I syfte att förhindra och minimera 
risken för återfall bör gärningsmännen bli 
föremål för en bedömning av vilken fara de 
utgör och eventuella risker för återfall i 
sexualbrott mot barn, och de bör också få 
möjlighet att delta i effektiva 
interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder, även av 
oåterkallelig typ, på frivillig basis.

Or. it

Ändringsförslag 53
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att utöva 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn. Genomförandet av 
sådana förbud bör underlättas i hela EU.

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att utöva 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn. Genomförandet av 
sådana förbud bör underlättas i hela EU.
Medlemsstaterna bör förhandstesta 
anställningssökande när arbetet 
innefattar regelbunden verksamhet med 
barn.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att utöva 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn. Genomförandet av 
sådana förbud bör underlättas i hela EU.

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att utöva 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn. Genomförandet av 
sådana förbud bör underlättas i hela EU.
De förfaranden som inrättas bör 
respektera medlemsstaternas gällande 
lagstiftning.

Or. es

Ändringsförslag 55
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Internet är en del av samhället 
precis som alla andra och bör inte 
betraktas som någon ”neutral” zon. 
Liksom i det vanliga samhället måste 
normer och regler för användningen av 
Internet tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 56
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 13 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ 
av innehåll som inte får tolkas som 
uttryck för en åsikt. För att bekämpa 
barnpornografi måste man minska 
spridningen av sådant material genom att 
försvåra för gärningsmännen att ladda upp 
sådant innehåll på webbsidor som är 
tillgängliga för allmänheten. Det krävs 
därför åtgärder för att undanröja innehållet 
vid källan och gripa dem som producerar, 
sprider eller laddar ner bilder på barn som 
utsätts för övergrepp. EU bör, i synnerhet 
genom ökat samarbete med tredjeländer 
och internationella organisationer, sträva 
efter att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja 
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida
barnpornografi. I detta syfte kan olika
mekanismer användas beroende på vilken
som lämpar sig bäst, bland annat genom 
att göra det lättare för de behöriga
rättsliga myndigheterna eller
polismyndigheterna att beordra att ett 
sådant tillträde spärras eller genom att ge 
stöd och stimulans till leverantörer av 
Internettjänster att på frivillig basis 
utarbeta uppförandekoder och riktlinjer 
för att spärra tillträdet till sådana 
Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella 
förteckningarna över webbplatser med 

(13) Barnpornografi utgörs av bilder på 
sexuella övergrepp. För att bekämpa 
barnpornografi måste man minska 
spridningen av sådant material genom att 
försvåra för gärningsmännen att ladda upp 
sådant innehåll på webbsidor som är 
tillgängliga för allmänheten. Det krävs 
därför åtgärder för att undanröja innehållet 
vid källan och gripa dem som producerar, 
sprider eller laddar ner bilder på barn som 
utsätts för övergrepp. EU bör, i synnerhet 
genom ökat samarbete med tredjeländer 
och internationella organisationer, sträva 
efter att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium. 
Trots flera försök har det visat sig svårt att 
undanröja barnpornografiskt innehåll vid 
källan när ursprungsmaterialet inte är 
lokaliserat till EU och det överväldigande 
flertalet webbplatser som spärrats 
tillhandahålls av servrar i länder 
(huvudsakligen Förenta staterna och EU) 
som undertecknat Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter eller 
det fakultativa protokollet till 
konventionen om barnets rättigheter, 
vilket handlar om försäljning av barn, 
barnprostitution och barnpornografi. Det 
bör införas mekanismer för att stärka det 
internationella samarbetet mellan 
staterna samt de rättsliga myndigheterna 
och polismyndigheterna samt ställen dit 
barnpornografi kan anmälas, för att vi 
snabbt och under betryggande former ska 
undanröja webbplatser med 
barnpornografiskt material. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
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barnpornografiskt material är så 
fullständiga som möjligt och för att 
undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

Or. en

Ändringsförslag 57
Antigoni Papadopoulou

Förslag till direktiv
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att undanröja innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja 

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man stoppa spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att undanröja innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete och utbyte av bästa praxis med 
tredjeländer, internationella organisationer 
och olika berörda parter sträva efter att 
underlätta för myndigheterna i tredjeländer 
att effektivt undanröja webbsidor 
innehållande barnpornografi, som ligger på 
servrar på deras territorium. Eftersom det 
emellertid trots flera försök visat sig svårt 
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barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom att 
göra det lättare för de behöriga rättsliga 
myndigheterna eller polismyndigheterna att 
beordra att ett sådant tillträde spärras eller 
genom att ge stöd och stimulans till 
leverantörer av Internettjänster att på 
frivillig basis utarbeta uppförandekoder 
och riktlinjer för att spärra tillträdet till 
sådana Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

att undanröja barnpornografiskt innehåll 
vid källan när ursprungsmaterialet inte är 
lokaliserat till EU, bör det även inrättas 
mekanismer för att spärra tillträdet från 
unionens territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom att 
göra det lättare för de behöriga rättsliga 
myndigheterna eller polismyndigheterna att 
beordra att ett sådant tillträde spärras eller 
genom att ge stöd och stimulans till 
leverantörer av Internettjänster att på 
frivillig basis utarbeta uppförandekoder 
och riktlinjer för att spärra tillträdet till 
sådana Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

Or. en

Ändringsförslag 58
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 13 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ 
av innehåll som inte får tolkas som 
uttryck för en åsikt. För att bekämpa 
barnpornografi måste man minska 
spridningen av sådant material genom att 
försvåra för gärningsmännen att ladda 
upp sådant innehåll på webbsidor som är 
tillgängliga för allmänheten. Det krävs 
därför åtgärder för att undanröja innehållet 
vid källan och gripa dem som producerar, 
sprider eller laddar ner bilder på barn som 
utsätts för övergrepp. EU bör, i synnerhet 
genom ökat samarbete med tredjeländer 
och internationella organisationer, sträva 
efter att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras 
territorium. Eftersom det emellertid trots 
flera försök visat sig svårt att undanröja 
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom 
att göra det lättare för de behöriga 
rättsliga myndigheterna eller 
polismyndigheterna att beordra att ett 
sådant tillträde spärras eller genom att ge 
stöd och stimulans till leverantörer av 
Internettjänster att på frivillig basis 
utarbeta uppförandekoder och riktlinjer 
för att spärra tillträdet till sådana 
Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella 
förteckningarna över webbplatser med 

(13) Skildring av sexuellt umgänge med 
personer under 18 år återger en typ av 
innehåll, vars framställning, spridning, 
mångfaldigande eller förvärv inte kan 
motiveras genom att åberopa 
grundläggande rättigheter. Det krävs 
därför åtgärder för att undanröja sådant 
innehåll och gripa dem som producerar, 
sprider eller laddar ner bilder på barn som 
utsätts för övergrepp. Eftersom det 
emellertid trots flera försök visat sig svårt 
att undanröja barnpornografiskt innehåll 
vid källan när ursprungsmaterialet inte är 
lokaliserat till EU, bör det även inrättas 
mekanismer för att spärra tillträdet från 
unionens territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida material 
med sexuella övergrepp mot barn. Under 
tiden bör EU göra allt, särskilt genom 
ökat internationellt samarbete samt 
bilaterala eller multilaterala avtal, för att 
myndigheter i tredjeländer snabbt och 
effektivt ska undanröja material med 
sexuella övergrepp mot barn i de fall då 
materialet finns på eller sprids via 
Internet på deras territorium. Inhope, den 
internationella sammanslutningen av 
telefonjourer om Internet, vilken grundats 
genom kommissionens program för att 
främja en säkrare användning av Internet 
bör utvidga täckningen och utbytet av 
anmälningar om olagligt innehåll på 
nätet och på det sättet underlätta 
undanröjandet och utredningarna av det. 
För att undvika dubbelarbete bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas genom en utbyggnad 
av nuvarande resurser för att anmälan i 
laga ordning snabbt ska kunna göras till 
tjänstetillhandahållarna på Internet. All 
sådan utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
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barnpornografiskt material är så 
fullständiga som möjligt och för att 
undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av 
telefonjourer inrättats i syfte att samla in 
information och säkerställa täckning av 
och utbyte av rapporter om de mest 
förekommande typerna av olagligt 
innehåll på nätet.

unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 59
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
avsiktliga handlingar som avses i 
punkterna 2–5 är straffbelagda.

1. Medlemsstaterna får i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen själva fastställa 
sina straffsatser. De ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
avsiktliga handlingar som avses i 
punkterna 2–5 bestraffas hårt, med 
hänsyn till hur allvarliga brotten är.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att i sexuella syften förorsaka att ett 2. Att i sexuella syften förorsaka att ett 
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barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, blir vittne till sexuella 
övergrepp eller sexuella handlingar, även 
om det inte tvingas delta, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst två års 
fängelse.

barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, blir vittne till sexuella 
övergrepp eller sexuella handlingar, även 
om det inte tvingas delta, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst två års 
fängelse och förbud mot yrkesutövning 
som omfattar eventuell kontakt med 
minderåriga.

Or. it

Ändringsförslag 61
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 62
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse och 
förbud mot yrkesutövning som omfattar 
eventuell kontakt med minderåriga.

Or. it
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Ändringsförslag 63
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – led i 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) missbruk av en erkänd 
förtroendeställning eller av makt eller 
inflytande över barnet förekommer, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse, eller

i) missbruk av en erkänd 
förtroendeställning eller av makt eller 
inflytande över barnet förekommer, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse och förbud mot 
yrkesutövning som omfattar eventuell 
kontakt med minderåriga; i fall där 
föräldrar har missbrukat sitt barn ska 
straffet vara utformat så att det är möjligt 
att skydda barnet mot upprepning av 
brottet, eller

Or. it

Ändringsförslag 64
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – led ii 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) missbruk av barnets särskilt utsatta 
situation förekommer, framför allt till följd 
av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder 
eller en beroendeställning, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst åtta års 
fängelse, eller

ii) missbruk av barnets särskilt utsatta 
situation förekommer, framför allt till följd 
av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder 
eller en beroendeställning, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst åtta års 
fängelse och förbud mot yrkesutövning 
som omfattar eventuell kontakt med 
minderåriga, eller

Or. it

Ändringsförslag 65
Antigoni Papadopoulou

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – led ii 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) missbruk av barnets särskilt utsatta 
situation förekommer, framför allt till följd 
av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder 
eller en beroendeställning, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst åtta års 
fängelse, eller

ii) missbruk av barnets särskilt utsatta 
situation förekommer, framför allt till följd 
av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder 
eller fattigdom eller social utestängning 
eller en beroendeställning, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst åtta års 
fängelse, eller

Or. en

Ändringsförslag 66
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – led iii 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) tvång, våld eller hot brukas, ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst tio års 
fängelse.

iii) tvång, våld eller hot brukas, ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst tio års 
fängelse och förbud mot yrkesutövning 
som omfattar eventuell kontakt med 
minderåriga.

Or. it

Ändringsförslag 67
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att tvinga ett barn till sexuellt umgänge 
med en tredje part ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst tio års fängelse.

5. Att tvinga ett barn till sexuellt umgänge 
med en tredje part ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst tio års fängelse och 
förbud mot yrkesutövning som omfattar 
eventuell kontakt med minderåriga.

Or. it
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Ändringsförslag 68
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst två 
års fängelse.

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst två 
års fängelse och förbud mot yrkesutövning 
som omfattar eventuell kontakt med 
minderåriga.

Or. it

Ändringsförslag 69
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst två 
års fängelse.

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst två 
års fängelse och förbud mot yrkesutövning 
som omfattar eventuell kontakt med 
minderåriga.

Or. it

Ändringsförslag 70
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst två 

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst två 
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års fängelse. års fängelse och förbud mot yrkesutövning 
som omfattar eventuell kontakt med 
minderåriga.

Or. it

Ändringsförslag 71
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst fem 
års fängelse.

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst fem 
års fängelse och förbud mot yrkesutövning 
som omfattar eventuell kontakt med 
minderåriga.

Or. it

Ändringsförslag 72
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse och 
förbud mot yrkesutövning som omfattar 
eventuell kontakt med minderåriga.

Or. it

Ändringsförslag 73
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under särskilda omständigheter bör 
fängelsestraffets längd uppgå till minst 
åtta år. Detta ska gälla framför allt om 
barnet utsatts för fara eller grovt våld så 
att det åsamkas allvarlig skada eller där 
övergreppen varit mera systematiska eller 
organiserade.

Or. en

Ändringsförslag 74
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse och 
förbud mot yrkesutövning som omfattar 
eventuell kontakt med minderåriga.

Or. it

Ändringsförslag 75
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse.

Or. en
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Ändringsförslag 76
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse och förbud mot 
yrkesutövning som omfattar eventuell 
kontakt med minderåriga.

Or. it

Ändringsförslag 77
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst åtta 
års fängelse.

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst åtta 
års fängelse och förbud mot yrkesutövning 
som omfattar eventuell kontakt med 
minderåriga.

Or. it

Ändringsförslag 78
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse.

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse och 
förbud mot yrkesutövning som omfattar 
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eventuell kontakt med minderåriga.

Or. it

Ändringsförslag 79
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tio års fängelse.

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tio års fängelse och förbud mot 
yrkesutövning som omfattar eventuell 
kontakt med minderåriga.

Or. it

Ändringsförslag 80

Nicole Kiil-Nielsen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Brott som har samband med 
barnpornografi

Brott som har samband med material som 
innehåller sexuella övergrepp mot barn

Or. en

Motivering

Ordet ”barnpornografi” är högst problematiskt. ”Pornografi” brukar definieras som 
frivilliga handlingar mellan vuxna. Genom att man använder uttrycket material som 
innehåller sexuella övergrepp mot barn ger man ett klart budskap och redan genom att titta 
på det får man belägg för att ett brott begåtts
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Ändringsförslag 81
Mary Honeyball

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anordnande av resor i syfte att begå 
något av de brott som avses i 
artiklarna 3-6.

b) Anordnande av resor och/eller andra 
arrangemang i syfte att begå något av de 
brott som avses i artiklarna 3–6.

Or. en

Motivering

Bland dem som i samband med anordnandet av barnsexturism underlättar sexuella övergrepp 
mot och sexuell exploatering av barn märks inte enbart de som ordnar själva resorna, såsom 
researrangörer och resebyråer, utan också ett antal mellanhänder som står till tjänst med 
annat, såsom hotell, gästhem, guider, översättningstjänster och så vidare.

Ändringsförslag 82
Antigoni Papadopoulou

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Brottet begicks mot ett barn i en särskilt 
utsatt situation, framför allt till följd av ett 
psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller 
en beroendeställning.

b) Brottet begicks mot ett barn i en särskilt 
utsatt situation, framför allt till följd av ett 
psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller 
fattigdom och social utestängning eller en 
beroendeställning.

Or. en

Ändringsförslag 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att minska risken för återfall ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att en fysisk 
person som har dömts för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7 tillfälligt eller 
permanent hindras att utöva sådan 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 84
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 
åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens kriminalregister.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 
åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens kriminalregister.
Medlemsstaterna ska vidta de 
lagstiftnings- eller andra åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att 
straffregisterutdrag kontrollerats var gång 
någon ansöker om ett nytt arbete som 
innefattar regelbunden kontakt med barn.

Or. en

Ändringsförslag 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna bör se till att statliga 
och privata organisationer med 
verksamhet som innefattar regelbunden 
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kontakt med barn åläggs att aktivt 
kontrollera nyanställdas 
straffregisterutdrag och att 
organisationer, också skolor, som 
tillhandahåller tjänster för barn, har en 
kraftfull och aktiv barnskyddspolitik.

Or. en

Motivering

Det räcker inte med att uppgifter bokförs och delges utan de organisationer som regelbundet 
arbetar med barn måste också, innan de erbjuder platser eller verksamhet som berör barn, se 
till att de sökandes straffregisterutdrag kontrolleras innan anställning erbjuds.

Ändringsförslag 86
Mary Honeyball

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att det finns 
möjlighet att avstå från att åtala eller 
straffa barn för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Medlemsstaterna får inte åtala eller straffa 
barnoffer för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Or. en

Motivering

Ett barnoffer bör inte anses kunna samtycka till prostitution eller medverkan i bilder på barn 
som utsätts för övergrepp. Det är bara förövaren som är straffrättsligt ansvarig, oavsett vad 
han må påstå eller ha antagit om att offren gett sitt ”samtycke”.

Ändringsförslag 87
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
utredning eller lagföring av de brott som 
avses i artiklarna 3–7 inte är beroende av 
anmälan eller angivelse av ett offer och att 
de straffrättsliga förfarandena kan fortsätta 
även om offret har tagit tillbaka sina 
uppgifter.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
utredning eller lagföring av de brott som 
avses i artiklarna 3–7 inte är beroende av 
anmälan eller angivelse av ett offer och att 
de straffrättsliga förfarandena kan fortsätta 
även om offret har tagit tillbaka sina 
uppgifter. De förfaranden som inrättas 
bör respektera medlemsstaternas gällande 
lagstiftning.

Or. es

Ändringsförslag 88
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva utredningsverktyg är tillgängliga 
för de personer, enheter eller myndigheter 
som har ansvaret för att utreda eller lagföra 
brott enligt artiklarna 3–7, och tillåta dold 
spaning, åtminstone i de fall där 
informations- och kommunikationsteknik 
har använts.

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva utredningsverktyg är tillgängliga 
för de personer, enheter eller myndigheter 
som har ansvaret för att utreda eller lagföra 
brott enligt artiklarna 3–7, och tillåta dold 
spaning, åtminstone i de fall där 
informations- och kommunikationsteknik 
har använts. Innan dessa bestämmelser 
genomförs bör tillstånd ges av den 
behöriga rättsliga myndigheten i den 
berörda medlemsstaten, och denna 
myndighet ska också ansvara för 
kontrollen.

Or. es

Ändringsförslag 89
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 
offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att utan dröjsmål 
söka identifiera offren för de brott som 
avses i artiklarna 3–7, i synnerhet genom 
att analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

Or. it

Ändringsförslag 90
Mary Honeyball

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 
offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 
offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7 och stödja dem i detta 
arbete, i synnerhet genom att analysera 
barnpornografiskt material, såsom 
fotografier och audiovisuella inspelningar 
som översänts eller ställts till förfogande 
med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste ställa nödvändiga ekonomiska och personella resurser till förfogande 
för att utredningsenheterna ska kunna fungera fullständigt och effektivt.
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Ändringsförslag 91
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I analogi med åtgärderna mot terrorism 
bör åtgärder för övervakning och 
förebyggande vidtas när det gäller 
gärningsmän som begått brott enligt 
artiklarna 3–7 i detta direktiv. I detta syfte 
ska kommissionen undersöka möjligheten 
att inrätta ett europeiskt system för tidig 
varning i syfte att samordna de åtgärder 
mot brottslighet på Internet som vidtas av 
de offentliga myndigheterna i 
medlemsstaterna, och förhindra att brott 
begås av pedofiler och sexualbrottslingar i 
enlighet med uppmaningen i 
Europaparlamentets resolution av 
den 23 juni 2010 om inrättandet av ett 
europeiskt system för tidig varning för 
pedofiler och sexualbrottslingar 1, som 
antogs med absolut majoritet.
__________
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0247.

Or. it

Ändringsförslag 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
statliga och privata organisationer med 
verksamhet som innefattar regelbunden 
kontakt med barn att låta det ingå i sina 
rutiner att utbilda sina anställda för att de 
bättre ska kunna upptäcka när ett barn 
utsätts för övergrepp och veta var 
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anmälan om det bör göras.

Or. en

Motivering

Om de anställda utbildas i att upptäcka övergrepp kommer övergreppen sannolikt att 
anmälas snabbare.

Ändringsförslag 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder så 
att offren kan kontakta barnvänliga 
mekanismer som kan ta emot anmälan 
om fallen och behandla dem, såsom 
telefon- och Internetjourer, samt se till att 
dessa sköts av yrkesfolk som utbildats i att 
hantera övergrepp.

Or. en

Motivering

Barnvänliga mekanismer för anmälan samt informationstjänster ger barnoffren bättre 
möjligheter att agera på egen hand och kommer att uppmuntra dem att träda fram och 
anmäla övergrepp.

Ändringsförslag 94
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta en 
anonym tjänst dit Internetanvändare kan 
göra anmälan om de på Internet råkar 
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upptäcka material som handlar om 
sexuella övergrepp mot barn.

Or. en

Ändringsförslag 95
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta 
informationstjänster, såsom särskilda 
telefonjourer och webbplatser, för att ge 
råd och stöd till barn.

Or. es

Ändringsförslag 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En medlemsstat får besluta att den inte 
ska tillämpa eller att den endast i 
särskilda fall eller under särskilda 
omständigheter ska tillämpa de 
behörighetsregler som anges i punkt 1 c 
och 1 d om brottet har begåtts utanför 
dess territorium.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 97
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att skydda 
barnoffrens privatliv, identitet och image 
genom att förhindra att information 
sprids offentligt.

Or. en

Ändringsförslag 98
Mary Honeyball

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att offrens 
rättigheter oinskränkt förverkligas genom 
att
a) informera barnoffren om deras 
rättigheter och om vilka tjänster de kan 
anlita och, med mindre de inte önskar 
upplysas om detta, om hur deras klagomål 
följs upp, om hur det gått överlag med 
utredningen eller förfarandena samt om 
deras roll i detta sammanhang och 
resultaten av de mål som berör dem,
b) tillse, åtminstone i sådana fall där 
offren och deras familjer kan vara utsatta 
för fara, att de vid behov kan underrättas 
när den lagförde eller dömde tillfälligt 
eller slutgiltigt försätts på fri fot,
c) skydda barnoffrens privatliv, identitet 
och image genom att vidta åtgärder i 
enlighet med inhemsk lagstiftning för att 
förhindra att några sådana uppgifter som 
kunde leda till att de identifieras kommer 
ut offentligt,
d) skydda barnoffrens samt deras 
familjers och vittnenas säkerhet mot 
skrämseltaktik, hämnd och mot att på nytt 
bli offer,
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e) tillse att offren och förövarna inte 
kommer i kontakt med varandra i 
domstolarnas och de brottsbekämpande 
myndigheternas lokaler, om inte de 
berörda myndigheterna anser att detta är 
förenligt med barnets bästa eller 
utredningarna eller förfarandena ställer 
krav på sådan kontakt.

Or. en

Motivering

Det här stämmer överens med artikel 30 i Europarådets konvention från 2007 om skydd av 
barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

Ändringsförslag 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna bör erkänna 
barnoffren som aktivt medverkande i 
kampen mot sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering, se till att deras 
synpunkter vinner gehör och vidta 
åtgärder för att barnen ska kunna 
utveckla de livsfärdigheter de behöver för 
att känna igen och undvika situationer 
där de kan råka ut för övergrepp.

Or. en

Motivering

Det här stämmer överens med artikel 12 i konventionen om barnets rättigheter som betonar 
vikten av att barn får kommer med egna åsikter i frågor som berör dem själva.
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Ändringsförslag 100
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, om åldern på en 
person som utsatts för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7 är osäker och 
om det finns skäl att anta att den 
personen är ett barn, sörja för att denna 
person förutsätts vara ett barn för att han 
eller hon omedelbart ska få tillgång till 
hjälp, stöd och skydd enligt artiklarna 18 
och 19 i avvaktan på att åldern bekräftas.

2. Medlemsstaterna ska införa ett 
förebyggande skydd för barn. Detta ska 
innefatta följande:

i) Informations- och 
upplysningskampanjer för igenkännande 
av tecknen på sexuella övergrepp mot 
barn, både på Internet och utanför detta. 
Allmänheten bör få information och stöd 
för att barnen ska kunna skyddas.
ii) Program till förmån för ökat 
medvetande i skolor och grupper med 
verksamhet för barn för att barnen ska få 
lära sig att känna igen och undvika 
farliga situationer.
iii) Åtgärder för att sociala nätverk på 
Internet ska vara försedda med en 
”panikknapp” för att barn ska kunna 
larma behöriga myndigheter om allt slags 
olämpligt beteende med sexuell 
anstrykning, eftersom det blir allt 
vanligare att det tas kontakter med barn 
för sexuella syften på Internet, via 
chattrum och sociala nätverk. I detta syfte 
måste det införas klara och konsekventa 
uppföljningsrutiner med uppgift om vem 
som tar emot anmälan, hur den kommer 
att behandlas samt om vad slags stöd och 
hjälp barnet kommer att få.
iv) Handfasta kontroller av 
brottsbelastningen i samband med allt 
slags anställning som innefattar arbete 
med barn och unga personer under 18 år, 
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vare sig arbetet är frivilligt eller avlönat.
v) Åtgärder för att undersöka om det 
skulle gå att genomföra ett system för 
”röd alarmberedskap”, där information 
och uppgifter om de farligaste 
sexualförbrytarna som förgått sig mot 
barn överförs mellan medlemsstaterna, 
allt efter det att förövarna färdas omkring 
i Europeiska unionen. 
Informationen/uppgifterna ska omfattas 
av all aktuell EU-lagstiftning och 
nationell lagstiftning om uppgiftsskydd.

Or. it

Ändringsförslag 101
Antigoni Papadopoulou

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2α. Medlemsstaterna ska införa 
förebyggande åtgärder för skydd av barn. 
Dessa åtgärder ska innefatta följande:
a) Informations- och 
upplysningskampanjer för igenkännande 
av tecknen på sexuella övergrepp mot 
barn, både på Internet och utanför detta. 
Den breda allmänheten måste få 
information och stöd för att det ska bli 
möjligt att skydda barnen.
b) Lämpliga upplysningsprogram för 
föräldrar för att hjälpa dem i deras 
dagliga kontakt och kommunikation med 
samt bemötande av sina barn och även för 
att hjälpa dem förebygga, stoppa och 
identifiera övergrepp mot barn så att de 
kan tillhandahålla allt slags stöd.
c) Utbildningsprogram för ökat 
medvetande i skolor och aktivitetscentrum 
för barn, för att barnen ska lära sig att 
känna igen och undvika farliga 
situationer.



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

SV

d) Införande av sexualundervisning i 
skolorna i samtliga medlemsstater för att 
barn i tidig ålder ska få tillgång till 
mångfasetterad och lättfattlig information 
om frågor kring sexualitet och 
fortplantning och därmed känna sig väl 
till mods med sig själva, sina kroppar och 
sin sexualitet.
e) Åtgärder för att sociala nätverk på 
Internet ska vara försedda med en 
”panikknapp” för att barn ska kunna 
larma behöriga myndigheter om allt slags 
olämpligt beteende med sexuell 
anstrykning, eftersom det blir allt 
vanligare att det tas kontakter med barn 
via Internet, via chattrum och sociala 
nätverk. Det måste införas klara och 
konsekventa uppföljningsrutiner som 
reglerar vilken tjänst som tar emot 
anmälan, hur den kommer att behandlas 
samt vad slags stöd och hjälp barnet 
kommer att få.
f) Tillräcklig information via radio- och 
TV-program om farorna med barns 
oövervakade användning av Internet samt 
metoder för att skydda dem mot tillgång 
till farliga webbsidor. 
g) Handfasta kontroller av 
brottsbelastningen i samband med allt 
slags anställning som innefattar arbete 
med barn och unga personer under 18 år, 
vare sig arbetet är frivilligt eller avlönat.
h) Åtgärder för att undersöka om det 
skulle gå att genomföra ett system för 
tidig varning, där information och 
uppgifter om de farligaste 
sexualförbrytarna som förgått sig mot 
barn överförs mellan medlemsstaterna, 
allt efter det att förövarna färdas omkring 
i EU. Informationen/uppgifterna ska 
omfattas av all aktuell unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning om 
uppgiftsskydd.

Or. el
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Ändringsförslag 102
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna bör uppmuntras 
använda de tillgångar som beslagtagits 
från brottslingar till att bekosta ytterligare 
terapi till offren för barnpornografi samt 
tjänster som underlättar deras 
integrering.

Or. en

Ändringsförslag 103
Antigoni Papadopoulou

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att förövarens 
familj inte ska isoleras och stämplas.

Or. en

Ändringsförslag 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar rätten till försvar 
ska medlemsstatsstaterna vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
följande iakttas i samband med 
utredningar av något av de brott som 
avses i artiklarna 3–7:

3. Utan att det påverkar rätten till försvar 
ska medlemsstatsstaterna vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
följande iakttas i samband med de 
straffrättsliga förfaranden som avses i 
artiklarna 3–7:
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Or. en

Motivering

Lydelse följer artikel 14.3 i kommissionens förslag till direktiv om förebyggande och 
bekämpande av människohandel samt skydd av offer för sådan verksamhet.

Ändringsförslag 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att barnet, vid behov, förhörs i lokaler 
som utformats eller ställts i ordning för 
detta ändamål.

b) Att barnet, vid behov, förhörs i lokaler 
som utformats eller ställts i ordning för 
detta ändamål och där barnet känner sig 
tryggt.

Or. en

Motivering

Avsikten är att barnen ska få ökat skydd.

Ändringsförslag 106
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att barnet, vid behov, förhörs i lokaler 
som utformats eller ställts i ordning för 
detta ändamål.

b) Att barnet förhörs i lokaler som 
utformats eller ställts i ordning för detta 
ändamål.

Or. en
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Ändringsförslag 107
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att samma personer, om så är möjligt 
och lämpligt, håller alla förhör med barnet.

d) Att samma personer håller alla förhör 
med barnet.

Or. en

Ändringsförslag 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att barnet får åtföljas av sitt juridiska 
ombud eller, om så är lämpligt, av en 
vuxen som han eller hon själv har valt, 
såvida det inte föreligger ett motiverat 
beslut som fastställer något annat med 
avseende på den personen.

f) Att barnet bör åtföljas av sin 
förmyndare, sitt juridiska ombud eller, om 
så är lämpligt, av en vuxen som han eller 
hon själv har valt, såvida det inte föreligger 
ett motiverat beslut som fastställer något 
annat med avseende på den personen.

Or. en

Motivering

Avsikten är att barnen ska få ökat skydd.

Ändringsförslag 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att det i 
samband med straffrättsliga förfaranden i 
domstol som rör något av de brott som 

5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att det i 
samband med straffrättsliga förfaranden i 
domstol som rör något av de brott som 
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avses i artiklarna 3–7 kan beslutas att avses i artiklarna 3–7 måste beslutas att

Or. en

Ändringsförslag 110
Antigoni Papadopoulou

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder ställs till förfogande i 
syfte att förhindra och minimera riskerna 
för upprepade brott av sexuell natur mot 
barn. Sådana program eller åtgärder ska 
vara tillgängliga när som helst under de 
straffrättsliga förfarandena, både i och 
utanför fängelser, i enlighet med de villkor 
som fastställs i nationell lagstiftning.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder ställs till förfogande i 
syfte att förhindra och minimera riskerna 
för upprepade brott av sexuell natur mot 
barn, såsom åtgärder för rehabilitering 
och återintegrering av förövaren. Sådana 
program eller åtgärder ska vara tillgängliga 
när som helst under de straffrättsliga 
förfarandena, både i och utanför fängelser, 
i enlighet med de villkor som fastställs i 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 111
Gesine Meissner

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva interventionsprogram eller
interventionsåtgärder ställs till förfogande 
i syfte att förhindra och minimera riskerna 
för upprepade brott av sexuell natur mot 
barn. Sådana program eller åtgärder ska 
vara tillgängliga när som helst under de 
straffrättsliga förfarandena, både i och 
utanför fängelser, i enlighet med de villkor 

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva, erkända program för 
rehabilitering av sexualförbrytare ställs 
till förfogande eller åtgärder vidtas i syfte 
att förhindra och minimera riskerna för 
upprepade brott av sexuell natur mot barn. 
Sådana erkända program eller åtgärder ska 
vara tillgängliga när som helst för 
sexualförbrytare under de straffrättsliga 



AM\833654SV.doc 41/48 PE450.622v01-00

SV

som fastställs i nationell lagstiftning. förfarandena, både i och utanför fängelser, 
i enlighet med de villkor som fastställs i 
nationell lagstiftning. Medlemsstaterna
ska tillhandahålla rådgivningsprogram 
för att stödja manliga eller kvinnliga 
sexualförbrytares närmaste anhöriga.

Or. de

Motivering

Även kvinnor begår brott eller deltar i brott som avser barnpornografi och spridningen av 
barnpornografi via Internet. 

Ändringsförslag 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder ska vara anpassade så 
att de uppfyller de särskilda 
utvecklingsbehoven hos barn som gör sig 
skyldiga till sexualbrott, även barn som 
inte är straffmyndiga.

Sådana interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder ska vara anpassade så 
att de uppfyller de särskilda 
utvecklingsbehoven hos barn som gör sig 
skyldiga till sexualbrott mot andra barn, 
även barn som inte är straffmyndiga.
Medlemsstaterna bör se till att sådana 
barn bemöts lämpligt, bland annat genom 
en bedömning av deras individuella behov 
och lämplig behandling för att åtgärda 
deras oriktiga beteende.

Or. en

Ändringsförslag 113
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att spärra tillträdet till webbsidor som Att undanröja webbsidor som innehåller 
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innehåller barnpornografi barnpornografi

Or. en

Ändringsförslag 114
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att spärra tillträdet till webbsidor som 
innehåller barnpornografi

Att undanröja webbsidor som innehåller 
material med sexuella övergrepp mot barn

Or. en

Ändringsförslag 115
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 116
Antigoni Papadopoulou

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi.
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att vid källan 
radera Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi och se till att det 
lagstridiga materialet snabbt undanröjs.

Or. en

Ändringsförslag 117
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
material som innehåller sexuella 
övergrepp mot barn och finns lagrat hos 
eller sprids av Internettjänster snabbt 
undanröjs vid källan. Undanröjandet vid 
källan ska omfattas av tydliga lagfästa och 
rättsliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att bevis sparas för 
brottsutredningsändamål. Dessutom ska 
kommissionen och medlemsstaterna vidta 
alla de åtgärder som är nödvändiga för att 
införa förfaranden för snabb anmälan om 
och snabbt undanröjande av sådant 
innehåll när det finns i tredjeländer.
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Or. en

Ändringsförslag 118
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras om 
orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi om 
dessa inte kan avlägsnas omedelbart. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras om 
orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

Or. es

Ändringsförslag 119
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att stärka det ansvar som 
leverantörer av Internettjänster har i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/29/EG av den 
22 maj 2001 om harmonisering av vissa 
aspekter av upphovsrätt och närstående 
rättigheter i informationssamhället1 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/48/EG av den 29 april 2004 om 
säkerställande av skyddet för immateriella 
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rättigheter2 samt domstolens beslut av den 
19 februari 2009 i mål C-557/07, 
LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten GmbH mot Tele2 
Telecommunication GmbH3, så att 
leverantörerna måste förbjuda tillträde till 
de webbplatser med barnpornografi som 
de har kännedom om.
___________
1 EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.
2 EUT L 157, 30.4.2004, s. 45.
3 EUT C 113, 16.5.2009, s. 14. 

Or. fr

Ändringsförslag 120
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det bör erkännas att det finns många 
ställen där man kan komma åt att titta på 
barnpornografiskt material på Internet 
och allt efter det att tekniken och dess 
tillämpningar går framåt kommer 
brottslingar att anpassa sig efter detta.

Or. en

Ändringsförslag 121
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Innehavarna av en domän bör åläggas 
ett större ansvar för det innehåll som 
registreras på deras webbplats.
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Or. en

Ändringsförslag 122
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
Internetsidor som innehåller eller sprider 
barnpornografi undanröjs.

Or. en

Ändringsförslag 123
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.
Medlemsstaterna ska som ett led i det 
gränsöverskridande samarbetet vidta 
effektiva åtgärder för att undersöka 
Internetsidor med olagligt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 124
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta
lämpliga brottsbekämpningsåtgärder för 
att snabbt underrätta medlemsstater om 
förekomsten av material med sexuella 
övergrepp mot barn och utverka dess 
undanröjande.

Or. en

Ändringsförslag 125
Chrysoula Paliadeli

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid fastställandet av skadliga 
webbplatser i enlighet med detta direktiv 
samt av lämpliga förfaranden för att 
radera eller spärra dem måste det tas 
oinskränkt hänsyn till 
Internetanvändarnas grundläggande 
rättigheter och insyn i förfarandena måste 
råda, tillsammans med juridisk kontroll 
och övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 126
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det måste erkännas att antalet aktiva 
webbplatser för barnpornografi minskat 
avsevärt och att de som organiserar 
kommersiella webbplatser för 
barnpornografi numera huvudsakligen 
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distribuerar bilder, utan att producera 
dem. De bilder som finns på kommersiella 
webbplatser brukar vara av äldre datum 
och har ofta återanvänts.

Or. en

Ändringsförslag 127
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Den europeiska finansiella 
koalitionen bör utvidga sitt 
befogenhetsområde till att omfatta alla 
barnpornografiska bilder på Internet och 
inte bara kommersiella webbplatser för 
barnpornografi.

Or. en

Ändringsförslag 128
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska årligen för 
Europaparlamentet lägga fram en rapport 
om vad medlemsstaterna gjort för att 
undanröja material med sexuella 
övergrepp mot barn från tjänster på 
Internet.

Or. en


