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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Dėl savo pažeidžiamumo vaikai dažniau susiduria su žiauraus elgesio arba seksualinės 
prievartos rizika. Remiantis UNICEF duomenimis, vaikų pornografijos pramonės apyvarta 
siekia 20 mlrd. eurų, o šiam siaubingam tikslui panaudojama vienas milijonas vaikų.1
Seksualinė prievarta prieš vaikus ir seksualinis jų išnaudojimas yra ypač sunkios nusikaltimo 
formos, galinčios turėti ilgalaikių neigiamų fizinių, psichologinių ir socialinių pasekmių 
aukoms, jų šeimos nariams, o taip pat ir kaltininkų šeimoms.

Apibrėžtys

Kadangi šis pranešimas svarstomas taikant įprastą teisėkūros procedūrą, svarbu, kad jame 
būtų įtraukta „vaiko“ sąvokos apibrėžtis. Remiantis vaikų paramos organizacijų 
rekomendacijomis, „vaikas“ yra asmuo, nesulaukęs valstybėje narėje nustatyto lytinės 
pilnametystės amžiaus, tuo tarpu „paauglys“ yra asmuo, sulaukęs valstybėje narėje nustatyto 
lytinės pilnametystės amžiaus, bet jaunesnis nei 18 metų2. Žiūrint iš teisinės perspektyvos, tai 
svarbus skirtumas, nes „paauglys“, sulaukęs lytinės pilnametystės, bet jaunesnis nei 18 metų, 
kaip ir „vaikas“, nesulaukęs lytinės pilnametystės, turi teisę į apsaugą nuo seksualinio 
išnaudojimo. 

Nuomonės referentė mano, kad turėtų būti vartojamas terminas „vaikų pornografija“, o ne 
„prievartos prieš vaikus vaizdai“. Terminas „prievartos prieš vaikus vaizdai“ yra platus ir 
vartojamas įvairaus pobūdžio (nebūtinai seksualinio) nusikalstamų veikų vaizdams aprašyti. 
Terminas „vaikų pornografija“ turi platesnę teisinę taikymo sritį dabartiniuose protokoluose ir 
konvencijose ir yra visiems žinomas, todėl turėtų būti vartojamas visomis kalbomis. 

Lyčių perspektyva

Šis klausimas labai jautrus, todėl sunku nustatyti tikslų nukentėjusių abiejų lyčių vaikų 
skaičių. Vis dėlto žinoma, kad apie seksualinę prievartą praneša daugiau mergaičių nei 
berniukų. Šioje nuomonėje atkreipiamas dėmesys į tai, kad seksualinės prievartos ir 
išnaudojimo aukomis gali tapti abiejų lyčių vaikai, todėl ši problema nėra susijusi tik su 
moterimis. Be to, šioje nuomonėje pripažįstama, kad moterys yra svarbiausios globotojos 
šeimoje, todėl jų vaidmuo užtikrinant sėkmingą aukų ir kaltininkų globą yra neįkainojamas. 

Aukos

Seksualinės prievartos aukomis tapę vaikai nešioja tokios patirties randus visą gyvenimą, net 
ir suaugę. Vaikai, kurie patyrė tokią prievartą, gali vėl ir vėl tapti aukomis, nes vaizdai 
internete išlieka dar ilgai po to, kai šis nusikaltimas buvo padarytas. 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 Nacionalinė žiauraus elgesio su vaikais prevencijos draugija (2010 m. birželio mėn.) ir EPP frakcijos 
klausymas seksualinės prievartos prieš vaikus internete tema (2010 m.).
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Kaltininkai

Svarbu sustabdyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį nuo pakartotinų nusikaltimų. Patirtis 
rodo, kad tą galima padaryti įgyvendinant įvairias plataus masto priemones nacionaliniu 
lygmeniu. Viena iš tokių priemonių – rekomenduojama įsteigti telefono pagalbos linija 
asmenims, kurie svarsto galimybę panaudoti seksualinę prievartą prieš vaikus. Tyrimai ne 
kartą patvirtino, kad jeigu asmenys turi galimybę išsakyti savo mintis profesionaliam 
konsultantui, tai gali sulaikyti juos nuo recidyvizmo. Šioje nuomonėje taip pat 
rekomenduojama valstybėms narėms parengti pripažintas gydymo programas seksualines 
nusikalstamas veikas padariusiems asmenims, kurios padėtų jiems reabilituotis.

Dažnai pamirštamas klausimas – poreikis teikti paramą ir konsultacijas kaltininko šeimos 
nariams.1 Artimiausieji nusikaltimą įvykdžiusio asmens šeimos nariai dažnai tampa tyliomis 
aukomis, kurios kasdien susiduria su šia problema tiek šeimoje, tiek ir platesnėje 
bendruomenėje. 

Turinio šalinimas ir blokavimas 

Turinio šalinimo ir blokavimo klausimas sukėlė karštas diskusijas tarp visų suinteresuotųjų 
pusių. Svarstant šias priemones būtina rasti deramą pusiausvyrą tarp demokratinio interneto 
reguliavimo užtikrinant žodžio laisvę ir mūsų vaikų apsaugos bei gerovės. Valstybės narės 
privalo bendradarbiauti su interneto paslaugų teikėjais ir užtikrinti, kad vaikai būtų apsaugoti 
nuo neteisėtų veiksmų, susijusių su seksualine prievarta prieš vaikus. Dar vienas svarbus 
aspektas – įpareigojimas įdiegti kontrolės ir saugos sistemas, skirtas vaikams apsaugoti.

Kai kuriose valstybėse narėse interneto tinklalapių blokavimas vietos lygmeniu buvo 
sėkmingas2. Todėl ypač svarbu valstybėms narėms pasiekti, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per kuriuos ji platinama, pirmiausia būtų ištrinami, o 
tuo atveju, kai ištrinti neįmanoma, būtų blokuojama jų teritorijoje esančių interneto naudotojų 
prieiga prie interneto tinklalapių, kuriuose yra vaikų pornografijos arba per kuriuos ji 
platinama. Už ES jurisdikcijos ribų ir ten, kur tokia kontrolė neįmanoma, blokavimas galėtų 
būti vienintelis įmanomas sprendimas. 

Šioje nuomonėje valstybės narės primygtinai raginamos bendradarbiauti su IT pramone ir 
interneto paslaugų teikėjais siekiant dalytis pažangiąja patirtimi ir keistis informacija. 

Santrauka

Šioje nuomonėje siekiama rasti subalansuotą ir pagrįstą šio klausimo sprendimą, 
neperžengiant Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto kompetencijos ribų, o taip pat ir 
dabartinių pagal Lisabonos sutartį nustatytų Europos Sąjungos kompetencijos ribų. 

Suprantama, kad siekiant užkirsti kelią šiam nusikaltimui reikia imtis priemonių, kurios 
padėtų spręsti pamatines šios problemos priežastis. Visuomenė, kurioje vertinami silpnieji ir 

                                               
1 EPP frakcijos klausymas seksualinės prievartos prieš vaikus internete tema (2010 m.).
2 Interneto stebėjimo fondas.
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pažeidžiamieji, tokie kaip vaikai, imsis ryžtingų priemonių, kad būtų sukurta tokia kultūra, 
kurioje seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų seksualinis išnaudojimas būtų nepriimtini. 

Šio nusikaltimo pobūdis labai sparčiai keičiasi, ypač dėl nenutrūkstamos technologijų 
pažangos ir jų pritaikymo. Anksčiau vaikų pornografija buvo vaizduojama ir platinama 
naudojant vien tik fizines priemones, pavyzdžiui, pašto siuntas ar fotografijas. Šiandien tokie 
vaizdai gali būti platinami po visą pasaulį labai greitai ir nemokamai. Nusikalstamas tokių 
veiksmų pobūdis, prievarta prieš pačius pažeidžiamiausius ir mūsų įsipareigojimas ginti 
vaikus reiškia, kad negalime delsti, o turime imtis ryžtingų ir veiksmingų priemonių. 

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Seksualinės prievartos aukomis gali 
tapti abiejų lyčių vaikai ir paaugliai.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Prekybos žmonėmis aukos dažnai 
tampa prievartos prieš vaikus ir 
seksualinio išnaudojimo aukomis.

Or. en

Pagrindimas

Tikėtina, kad vaikai dėl ilgalaikių seksualinės prievartos pasekmių linkę kentėti ir fiziškai, ir 
psichologiškai. Dėl šios priežasties jie gali atitolti nuo šeimos ir bendruomenės, o tai gali 
padaryti juos pažeidžiamus kitokių formų išnaudojimui, pavyzdžiui, prekybai žmonėmis.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Baudžiamosios teisės sistemos yra 
neatskiriama kiekvienos valstybės narės 
dalis; nors valstybės narės gali pačios 
nustatyti baudžiamąsias sankcijas, jos
turėtų skirti bausmes, atitinkančias 
padarytų nusikaltimų sunkumą.

Or. en

Pagrindimas

Baudžiamoji teisė priklauso valstybės narės kompetencijai, todėl valstybės narės turėtų 
pačios nustatyti baudžiamąsias priemones.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Valstybės narės turėtų skatinti atvirą 
dialogą ir bendravimą su šalimis, 
esančiomis už Europos Sąjungos ribų, ir 
bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad iš 
ES už jos ribų sekso turizmo tikslais 
išvykstantys nusikaltėliai, kai tik 
įmanoma, būtų patraukti atsakomybėn 
sugrįžus.

Or. en

Pagrindimas

Sekso turizmo problemą veiksmingai spręsti galima tik visoms šalims bendradarbiaujant 
tarptautiniu mastu.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vaikas – bet kuris jaunesnis nei 18 
metų asmuo;

(a) vaikas – bet kuris asmuo iki lytinės 
pilnametystės amžiaus, nustatyto 
valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Būtina atskirti „vaiką“, kuris dar nesulaukęs lytinės pilnametystės, ir „paauglį“, kuris jau 
sulaukęs lytinės pilnametystės, bet yra jaunesnis nei 18 metų ir turi būti ginamas nuo 
seksualinio išnaudojimo.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) paauglys – bet kuris asmuo, sulaukęs 
lytinės pilnametystės amžiaus, nustatyto 
valstybėje narėje, bet jaunesnis nei 
18 metų;

Or. en

Pagrindimas

Būtina atskirti „vaiką“, kuris dar nesulaukęs lytinės pilnametystės, ir „paauglį“, kuris jau 
sulaukęs lytinės pilnametystės, bet yra jaunesnis nei 18 metų ir turi būti ginamas nuo 
seksualinio išnaudojimo.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vaikų pornografija – (b) vaikų pornografija yra prievartos prieš 
vaikus forma ir –

Or. en

Pagrindimas

Vartojant terminą „vaikų pornografija“ pabrėžiamas seksualinis veiksmo aspektas, tuo tarpu 
„prievartos prieš vaikus vaizdai“ yra platus terminas, vartojamas įvairaus pobūdžio 
(nebūtinai seksualinio) nusikaltimų vaizdams apibūdinti: šios priemonės taikymo sritis apima 
seksualinę prievartą, seksualinį vaikų išnaudojimą ir vaikų pornografiją. Atsižvelgiant į 
priemonės taikymo sritį ir dabartinius teisės aktus bei teisinę terminologiją, vartojamą 
„Vaiko teisių konvencijos protokole dėl prekybos vaikais, vaikų prostitucijos ir vaikų 
pornografijos“ ir „Europos Tarybos vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir 
seksualinės prievartos konvencijoje“, nuomonės referentė rekomenduoja vartoti terminą 
„vaikų pornografija“.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Už sąlygų vaikui, pagal nacionalinę teisę 
nesulaukusiam lytinės pilnametystės, 
stebėti seksualinę prievartą arba 
seksualinius veiksmus sudarymą 
seksualinėms reikmėms, net jeigu jis neturi 
dalyvauti atliekant šiuos veiksmus, 
baudžiama laisvės atėmimo bausme.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Už seksualinius veiksmus su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
lytinės pilnametystės, baudžiama laisvės 
atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(i) piktnaudžiaujama pripažinta 
pasitikėjimo, valdžios arba įtakos vaikui 
padėtimi; arba

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(ii) naudojamasi vaiko padėtimi, kuri yra 
itin pažeidžiama, pirmiausia dėl jo protinės 
arba fizinės negalios ar priklausomumo; 
arba 
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Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(iii) naudojama prievarta, jėga arba 
grasinimai;

baudžiama laisvės atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Už vaiko vertimą atlikti seksualinius 
veiksmus su kitu asmeniu baudžiama 
laisvės atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už sąlygų vaikui dalyvauti 
pornografiniame renginyje sudarymą 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 

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

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Už pelnymąsi iš vaiko dalyvavimo 
pornografiniame renginyje arba kitokį 
tokio vaiko išnaudojimą baudžiama laisvės 
atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Už sąmoningą dalyvavimą 
pornografiniuose renginiuose, kuriuose 
dalyvauja vaikai, baudžiama laisvės 
atėmimo bausme.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Už vaiko verbavimą dalyvauti 
pornografiniame renginyje baudžiama 
laisvės atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Už sąlygų vaikui užsiimti vaikų 
prostitucija sudarymą baudžiama laisvės 
atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Už pelnymąsi iš vaiko užsiėmimo vaikų 
prostitucija arba kitokį vaikų prostitucija 
užsiimančio vaiko išnaudojimą baudžiama 
laisvės atėmimo bausme.

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Už seksualinius veiksmus su vaiku, kai 
naudojamasi vaikų prostitucija, baudžiama 
laisvės atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Už vaiko vertimą dalyvauti 
pornografiniuose renginiuose baudžiama 
laisvės atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. Už vaiko verbavimą užsiimti vaikų 
prostitucija baudžiama laisvės atėmimo 
bausme.
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Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

11. Už vaiko vertimą užsiimti vaikų 
prostitucija baudžiama laisvės atėmimo 
bausme.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už vaikų pornografijos įsigijimą arba 
turėjimą baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip vieneri metai.

2. Už vaikų pornografijos įsigijimą arba 
turėjimą baudžiama laisvės atėmimo 
bausme.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Už sąmoningą vaikų pornografijos 
gavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip vieneri metai.

3. Už sąmoningą vaikų pornografijos 
gavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis (IRT) baudžiama laisvės 
atėmimo bausme.
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Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Už vaikų pornografijos platinimą, 
sklaidą ir perdavimą baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai.

4. Už vaikų pornografijos platinimą, 
sklaidą ir perdavimą baudžiama laisvės 
atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Už vaikų pornografijos siūlymą, tiekimą 
ar galimybės ją gauti sudarymą baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip dveji metai.

5. Už vaikų pornografijos siūlymą, tiekimą 
ar galimybės ją gauti sudarymą baudžiama 
laisvės atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Už vaikų pornografijos gamybą 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip 
penkeri metai.

6. Už vaikų pornografijos gamybą 
baudžiama laisvės atėmimo bausme.
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Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės bendradarbiauja su 
teisėsaugos institucijomis, teisminėmis 
institucijomis, informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) pramone, interneto 
paslaugų teikėjais, bankų sektoriumi ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis.
Valstybės narės bendradarbiauja ir 
dalijasi pažangiosios patirties kovojant su 
vaikų seksualiniu išnaudojimu 
pavyzdžiais su tomis valstybėmis narėmis, 
kuriose specializuoti padaliniai dirba 
veiksmingai.

Or. en

Pagrindimas

Visapusiškas požiūris, skatinantis valstybes nares ir atitinkamas suinteresuotąsias šalis 
dalytis pažangiąja patirtimi, yra būtinas siekiant kovoti su tarptautiniu šio nusikaltimo 
pobūdžiu.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Kadangi prevencija geriausiai 
užtikrinama sustabdant kaltininką, 
Komisija ištiria galimybę įsteigti kovos su 
elektroniniais nusikaltimais centrą.

Or. en
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Pagrindimas

Kovos su elektroniniais nusikaltimais centras gali būti laikomas derančiu su Bendrųjų reikalų 
tarybos 2010 m. balandžio 26 d. posėdžio išvadomis.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
paskatinti kiekvieną asmenį, kuris žino 
arba pagrįstai įtaria, kad padarytos 3–7 
straipsniuose nurodytos nusikalstamos 
veikos, pranešti apie tai kompetentingoms 
tarnyboms.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
paskatinti kiekvieną asmenį, kuris žino, 
kad padarytos 3–7 straipsniuose nurodytos 
nusikalstamos veikos, arba pagrįstai 
įtaria, kad jos galėjo būti padarytos, 
pranešti apie tai kompetentingoms 
tarnyboms. Bet kuriam apie tokias 
nusikalstamas veikas pranešusiam 
asmeniui bus taikoma duomenų apsauga 
ir anonimiškumas.

Or. en

Pagrindimas

Norint padrąsinti žmones veikti ir pranešti apie seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus, 
būtina suteikti informatoriui pasitikėjimą, kad jo anonimiškumas bus ginamas visais atvejais.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Valstybės narės parengia prevencines 
priemones vaikų apsaugai. Joms 
priskiriamos:
(i) sąmoningumo didinimo ir švietimo 
kampanijos, padedančios atpažinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
ženklus ir elektroninėje, ir įprastoje 
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aplinkoje; plačiajai visuomenei turėtų 
būti teikiama informacija ir parama, 
siekiant padėti žmonėms apsaugoti 
vaikus;
(ii) mokomosios sąmoningumo ugdymo 
programos mokyklose ir kitose vaikams 
skirtose įstaigose, kad vaikai išmoktų 
atpažinti itin rizikingas situacijas ir jų 
išvengti;
(iii) priemonės, kurios užtikrintų, kad 
internetiniai socialiniai tinklai turėtų 
„pavojaus mygtuko“ funkciją, kad vaikai 
galėtų pranešti atitinkamoms 
institucijoms apie bet kokį netinkamą 
seksualinį elgesį, kadangi vaikų viliojimo 
internete, pokalbių svetainėse ir socialinių 
tinklų svetainėse atvejų vis daugėja; 
tolesniems veiksmams būtina nustatyti 
aiškias ir suprantamas procedūras, 
kuriose būtų nurodyta, kur nukeliaus 
pranešimas, kas su juo bus daroma ir 
kokia parama ir pagalba bus skiriama 
nukentėjusiam vaikui;
(iv)išsamus baudžiamosios praeities 
patikrinimas įdarbinant bet kokioms 
pareigoms, į kurias įeina darbas su 
vaikais ir jaunimu iki 18 m. amžiaus, 
nepriklausomai nuo to, ar tai 
savanoriškas, ar apmokamas darbas;
(v) priemonės, nagrinėjančios galimybę 
įdiegti „raudonojo pavojaus signalo“ 
sistemą, kuri leistų valstybėms narėms 
perduoti informaciją (duomenis) apie 
labiausiai pavojingus seksualines 
nusikalstamas veikas prieš vaikus 
padariusius asmenis, kai toks nusikaltėlis 
keliauja ES viduje; Tokiai informacijai 
(duomenims) taikomi visi galiojantys ES 
ir nacionaliniai duomenų apsaugos teisės 
aktai.

Or. en
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, jei tinkama ir įmanoma, 
imasi priemonių siekdamos suteikti 
pagalbą ir paramą aukos šeimai. Valstybės 
narės visų pirma, jei tinkama ir įmanoma,
tai šeimai taiko Tarybos pamatinio 
sprendimo 2001/220/TVR 4 straipsnį.

4. Jei tinkama ir įmanoma, valstybės narės
imasi priemonių siekdamos suteikti 
pagalbą ir paramą aukos šeimai, 
pripažindamos moteris svarbiausiu už 
globą šeimoje atsakingu asmeniu; 
Valstybės narės visų pirma tai šeimai taiko 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2001/220/TVR 4 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės panaudoja esamas 
struktūras, pavyzdžiui, Europolo analizės 
darbo sistemą, nusikalstamų tinklų, 
susijusių su vaikų pornografijos gamyba, 
prekyba ir platinimu, veiklos prevencijai 
ir kovai su ja ir įgyvendina būtinas 
teisėkūros ar kitokias priemones, 
skatinančias ir remiančias informacinių 
tarnybų sukūrimą, tokių kaip telefono ar 
interneto pagalbos linijos, kur 
skambinantiems asmenims 
konfidencialiai ir saugant jų 
anonimiškumą būtų teikiami patarimai.

Or. en

Pagrindimas

Informacinės tarnybos, tokios kaip telefono pagalbos linijos, gali būti ypač svarbi kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus priemonė. Tai pripažįstama ir Europos Tarybos vaikų 
apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos konvencijos 13 straipsnyje.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikėtų turėti pripažintas programas, kurios padėtų nusikalstamą veiką 
padariusiam asmeniui suvokti savo veiksmus ir atsakomybę, ypač daug dėmesio skiriant jų 
reintegracijai platesnėje bendruomenėje.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios intervencijos programos arba 
priemonės pritaikomos, siekiant atsižvelgti 
į konkrečius seksualines nusikalstamas 
veikas padariusių vaikų, įskaitant 

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

įskaitant nesulaukusių baudžiamosios 
atsakomybės amžiaus, ugdymo poreikius. 
Valstybės narės užtikrina nepertraukiamą 
vertinimo ir perdavimo procesą, kuriame 
daugiausia dėmesio skiriama 
nusikalstamą veiką padariusio vaiko 
seksualinės elgsenos problemai spręsti.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad su vaikais, kurie naudoja seksualinę prievartą prieš kitus vaikus, 
nebūtų elgiamasi taip pat, kaip su suaugusiais tvirkintojais. Nors vaikai gali patys sugalvoti 
naudoti seksualinę prievartą, svarbu nepamiršti, kad taip besielgiantys vaikai yra patys labai 
pažeidžiami ir ne kartą patyrė prievartą. Taip pat svarbu suvokti, kad vaikai lengviau keičiasi 
ir atsikrato nusikaltimo elgesio nei suaugusieji.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kadangi prevencija geriausiai 
užtikrinama sustabdant kaltininką, 
valstybės narės ištiria galimybę įsteigti 
visoje ES galiojantį telefono numerį, 
kuriuo galėtų pasinaudoti kiekvienas 
asmuo, svarstantis panaudoti seksualinę 
prievartą prieš vaiką. Turi būti užtikrintas 
šio asmens anonimiškumas.

Or. en

Pagrindimas

Kaip prevencinė priemonė esamiems ir potencialiems nusikaltėliams galėtų būti pasiūlyta 
telefono pagalbos linija, kur jiems būtų teikiama parama ir konsultacijos. Kiekvienas, kuriam 
jo mintys apie vaikus ir elgesys su jais kelia nerimą, turėtų turėti galimybę anonimiškai 
paskambinti konfidencialiu pagalbos numeriu. Tokia pagalbos linija buvo sėkmingai įdiegta 
Jungtinėje Karalystėje.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, pirmiausia būtų 
ištrinami, ir tik tuomet, jeigu jų ištrinti 
nepavyko, būtų blokuojama jų teritorijoje 
esančių interneto naudotojų prieiga prie 
interneto tinklalapių, kuriuose yra vaikų 
pornografijos arba per kuriuos ji platinama. 
Blokuojant prieigą turi būti atsižvelgiama į 
atitinkamas apsaugos priemones, siekiant 
užtikrinti, kad visų pirma būtų blokuojama
tai, kas būtina siekiant užtikrinti 
demokratinę atskaitomybę, kad naudotojai 
būtų informuojami apie blokavimo 
priežastis ir kad turinio teikėjai, kiek 
įmanoma, būtų informuojami apie bet 
kokią teisę užginčyti blokavimą pagal 
skundų teikimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Tyrimai rodo, kad vaikams papildomą baimę kelia žinojimas, jog patalpinus nuotrauką 
internete, ji gali būti kopijuojama ir parsisiunčiama iš interneto neribotą kiekį kartų. Todėl 
pagrindinis tikslas turėtų būti tinklalapio pašalinimas, o jeigu to neįmanoma padaryti 
nedelsiant, jis turėtų būti blokuojamas. Blokavimas turėtų būti viena iš galimų priemonių 
kovojant su šiuo siaubingu nusikaltimu.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės deda visas pastangas, 
kad būtų sprendžiamas lygiavertės 
programinės įrangos (angl. peer-to-peer) 
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ir Usenet informacijos grupių atsiradimo 
iš naujo klausimas.

Or. en


