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ĪSS PAMATOJUMS

Pamatinformācija

Bērnu neaizsargātība pakļauj tos lielākam riskam nokļūt situācijās, kurās viņiem dara pāri vai 
pakļauj seksuālai vardarbībai. Saskaņā ar ANO Bērnu fonda informāciju bērnu pornogrāfija 
ienes 20 miljardus eiro, un 1 miljons bērnu tiek izmantoti šim briesmīgajam mērķim1.
Seksuālā vardarbība pret bērniem un to seksuāla izmantošana ir īpaši smagi noziegumu veidi 
un var radīt ilgstošu fizisku, psiholoģisku un sociālu kaitējumu cietušajiem un viņu ģimenēm, 
kā arī šajos nodarījumos vainojamo ģimenēm.

Definīcijas

Ņemot vērā to, ka šis ziņojums veido daļu no parastās likumdošanas procedūras, ir svarīgi, ka 
tiesību akta projektā tiek inkorporēta „bērna” jēdziena definīcija. Bērnu aizsardzības iestādes 
ierosina, ka par „bērnu” uzskatāma ikviena persona, kas nav sasniegusi dzimumpilngadības 
vecumu attiecīgajā dalībvalstī, bet „pusaudzis” ir persona, kas attiecīgajā valstī sasniegusi 
dzimumpilngadību, bet kura vēl nav sasniegusi 18 gadu vecumu2. No juridiskā viedokļa tā ir 
būtiska atšķirība, jo gan „bērnam”, kurš vēl nav sasniedzis dzimumpilngadību, gan 
pusaudzim, kurš ir sasniedzis dzimumpilngadību, bet ir jaunāks par 18 gadiem, ir tiesības uz 
aizsardzību no seksuālas izmantošanas.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka jēdziena „satura materiāli, kas atspoguļo vardarbību pret 
bērniem” vietā jāizmanto jēdziens „bērnu pornogrāfija”. „Satura materiāli, kas atspoguļo 
vardarbību pret bērniem” ir ļoti plašs jēdziens, ar kuru tiek apzīmēti satura materiāli saistībā 
ar virkni dažādu nodarījumu, kuriem ne vienmēr ir seksuāls raksturs.  Jēdzienam „bērnu 
pornogrāfija” spēkā esošajos protokolos un konvencijās ir plašāka darbības joma, un tā spēkā 
esamība ir plaši atzīta visās interpretācijās. 

Dzimuma aspekts

Šā jautājuma delikātuma dēļ datu iegūšana par seksuāli izmantoto vīriešu un sieviešu 
dzimuma bērnu skaitu ir problemātiska. Tomēr ir zināms, ka starp tām personām, kas ziņo par 
seksuālu vardarbību, ir vairāk meiteņu nekā zēnu. Šajā atzinumā pausts viedoklis, ka abus 
dzimumus var apdraudēt seksuāla vardarbība un seksuāla izmantošana, un šis jautājums 
neattiecas vienīgi uz meitenēm. Turklāt šajā atzinumā atbalstīts viedoklis, ka sievietēm, kas 
ģimenē ir galvenās uzticības personas, tiek piešķirta ārkārtīgi liela loma, lai nodrošinātu 
cietušā vai vainīgas personas veiksmīgā aprūpēšanā. 

Cietušie

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 Valsts biedrība vardarbības novēršanai pret bērniem, 2010. gada jūnijs un EPP uzklausīšana par tēmu 
“Seksuāla vardarbība pret bērniem internetā:, 2010. g.
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Bērni, kas kļuvuši par seksuālas vardarbības upuriem, savas dzīves laikā ļoti ilgi cieš šīs 
pieredzes dēļ — pat vēl tad, kad jau kļūst pieauguši. Bērni, kuri bijuši pakļauti šādai 
vardarbībai, var atkārtoti kļūt par tās upuriem, jo attēli internetā saglabājas vēl ilgu laiku pēc 
tam, kad attiecīgās darbības notikušas. 

Vainīgās personas

Ir svarīgi nepieļaut, ka likumpārkāpēji izdara atkārtotus nodarījumus. Pieredze liecina, ka tas 
jāpanāk valsts līmenī ar dažādu savstarpēji saskaņotu pasākumu starpniecību. Viens no 
pasākumiem ir uzticības tālruņa līnijas izveidošana, kas paredzēta personām, kuras apsver 
domu par seksuālu vardarbību pret bērnu. Zinātniski pētījumi arvien no jauna liecina — ja 
personām ir iespēja apspriesties ar apmācītu konsultantu par savām domām, ir iespējams tās 
atturēt no recidīva. Šajā atzinumā tiek arī ierosināts, lai dalībvalstis likumpārkāpējiem, kas 
izdarījuši dzimumnoziegumus, piedāvātu sertificētas terapijas programmas, kas varētu 
veicināt viņu rehabilitāciju.

Viens no jautājumiem, kas bieži tiek aizmirsts, ir nepieciešamība sniegt atbalstu un padomu 
vainīgās personas ģimenei.1 Bieži vien vainīgās personas tuvākie ģimenes locekļi ir klusējošie 
upuri, kas sastopas ar ikdienas raizēm gan ģimenē, gan uz ārpusi — plašākā sabiedrībā. 
  
Satura dzēšana un bloķēšana 

Ieinteresētās puses iesaistījušās nopietnās debatēs par satura dzēšanas un bloķēšanas 
jautājumu. Apsverot šādus pasākumus, nepieciešams rūpīgi meklēt līdzsvaru starp vārda 
brīvības izpratnē demokrātisku regulējumu, kuram pakļauj internetu, un mūsu bērnu 
aizsardzību un labklājību. Dalībvalstu pienākums ir sadarboties ar interneta pakalpojumu 
sniedzējiem, lai aizsargātu bērnus no nelikumīgām darbībām, kas izpaužas seksuālā 
vardarbībā. Svarīgs apsvērums ir arī kontroļu un drošības pārbaužu ieviešana bērnu 
aizsardzības nolūkos.

Vairākās dalībvalstīs izrādījies, ka interneta lapu bloķēšana ir bijis veiksmīgs pasākums2. Šā 
iemesla dēļ ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis vispirms veiktu vajadzīgos pasākumus interneta lapu 
dzēšanai, kuras ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju, un to interneta lietotāju pieejas 
bloķēšanai savā teritorijā tādām interneta lapām, kas ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju, 
izmantojot bloķēšanu gadījumos, kad dzēšana nav iespējama. Ārpus ES jurisdikcijas un tad, ja 
kontroles nevainagojas panākumiem, bloķēšana dzēšanas vietā, iespējams, var būt vienīgais 
īstenojamais risinājums.

Ar šo atzinumu dalībvalstis tiek mudinātas labvēlīgā gaisotnē sadarboties ar IT nozari un 
interneta pakalpojumu sniedzējiem, lai apmainītos ar paraugpraksi un informāciju. 

Kopsavilkums

                                               
1 EPP grupas uzklausīšana par tēmu “Seksuāla vardarbība pret bērniem internetā”:, 2010. g.
2 The Internet Watch Foundation Company
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Šajā atzinumā minētais jautājums apskatīts līdzsvaroti un pragmatiski, tomēr nepārkāpjot 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas darbības jomu, kā arī Eiropas Savienības 
kompetences pašreizējās robežas saskaņā ar Lisabonas līgumu. 

Ir skaidrs, ka attiecībā uz šo noziegumu pareizi būtu mēģināt risināt šo problēmu, pievēršoties 
dziļākiem cēloņiem, kas to izraisa. Sabiedrība, kas augstu vērtē īpaši neaizsargātos, 
piemēram, bērnus, darīs visus iespējamo, lai radītu kultūru, kurā seksuāla vardarbība un bērnu 
seksuāla izmantošana kļūst pilnīgi nepieļaujama. 

Šī nozieguma būtība strauji mainās, kas notiek paralēli straujajām pārmaiņām tehnoloģijās un 
to pielietošanā. Pagātnē bērnu pornogrāfija aprobežojās ar materiāliem izplatīšanas veidiem, 
piemēram, pasta sūtījumiem un fotogrāfijām. Toties mūsdienās attiecīgus attēlus var izplatīt 
visā pasaulē ātri un bez maksas. Šo darbību kriminālais raksturs, vardarbība pret 
neaizsargātam personām un mūsu pienākums aizsargāt bērnus nozīmē, ka mēs nevaram 
vilcināties un ka mums jārīkojas apņēmīgi un ar visiem mūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem. 

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Par seksuālās vardarbības upuriem 
var kļūt gan vīriešu, gan sieviešu 
dzimuma bērni un pusaudži.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Bieži vien cilvēku tirdzniecības upuri 
cieš arī no seksuālas vardarbības un 
seksuālas izmantošanas.

Or. en
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Pamatojums

Attiecībā uz bērniem pastāv paaugstināts risks, ka viņi ilgstoši fiziski un psiholoģiski cietīs 
seksuālas vardarbības rezultātā. Tas var izraisīt atsvešināšanos no ģimenes un apkārtējiem, 
tādējādi padarot viņus neaizsargātākus pret citiem izmantošanas veidiem, piemēram, cilvēku 
tirdzniecību.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Kriminālās tiesvedības sistēma ir 
katras dalībvalsts valsts pārvaldes 
neatņemam daļa. Tā kā dalībvalstis var 
brīvi lemt par kriminālsodu noteikšanu, 
tam būtu jāpiemēro sodi, kas atbilst 
izdarītā nozieguma smagumam.

Or. en

Pamatojums

Krimināltiesības ir dalībvalstu kompetencē, un tālab tām pašām jānosaka savi sodu 
paredzēšanas pasākumi.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Dalībvalstīm būtu jāveicina atklāts 
dialogs un saziņa ar valstīm ārpus 
Savienības un jāstrādā savstarpēji 
labvēlīgā gaisotnē, lai nodrošinātu, ka 
pret likumpārkāpējiem, kas ceļo no 
Savienības pāri tās robežām seksa tūrisma 
nolūkos, vērstu pienācīgas darbības, 
viņiem atgriežoties atpakaļ.

Or. en
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Pamatojums

Pret seksa tūrismu var efektīvi cīnīties vienīgi tad, ja starp visām valstīm notiek pārrobežu 
sadarbība.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „bērns” ir jebkura persona, kam mazāk 
par 18 gadiem;

(a) „bērns” ir jebkura persona, kas nav 
sasniegusi attiecīgā dalībvalstī par 
dzimumpilngadību uzskatāmo vecumu;

Or. en

Pamatojums

Jābūt atšķirībai starp „bērnu”, kurš vēl nav sasniedzis dzimumbriedumu, un pusaudzi, kurš ir 
sasniedzis dzimumpilngadību, bet ir jaunāks par 18 gadiem un kuru nepieciešams aizsargāt 
no seksuālas izmantošanas.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
2. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) „pusaudzis” ir jebkura persona, kas 
sasniegusi attiecīgajā valstī par 
dzimumpilngadību uzskatāmo vecumu, 
bet nav vēl sasniegusi 18 gadu vecumu;

Or. en

Pamatojums
Jābūt atšķirībai starp „bērnu”, kurš vēl nav sasniedzis dzimumpilngadību, un pusaudzi, kurš 
ir sasniedzis dzimumpilngadību, bet ir jaunāks par 18 gadiem un kuru nepieciešams aizsargāt 
no seksuālas izmantošanas.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „bērnu pornogrāfija” ir (b) „bērnu pornogrāfija” ir pret bērniem 
vērsts vardarbības veids, un tā izpaužas

Or. en

Pamatojums

Izmantojot jēdzienu „bērnu pornogrāfija”, tiek uzsvērts  darbības seksuālais mērķis, kamēr 
„satura materiāli, kas atspoguļo vardarbību pret bērniem” ir ļoti plašs jēdziens, ar kuru tiek 
apzīmēta virkne dažādu noziedzīgu nodarījumu, kuriem ne vienmēr ir seksuāls raksturs, – šā 
tiesību akta darbības joma attiecas uz seksuālo vardarbību pret bērniem, to seksuālu 
izmantošanu un bērnu pornogrāfiju. Ņemot vērā šā tiesību akta darbības jomu, spēkā esošos 
tiesību aktus un juridisko terminoloģiju, kas izmantota „Protokolā par bērnu tirdzniecību, 
bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju” un „Eiropas Padomes Konvencijā par bērnu 
aizsardzību pret seksuālo izmantošanu un seksuālo vardarbību”, atzinuma sagatavotāja 
ierosina izmantot apzīmējumu „bērnu pornogrāfija”.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Par iesaistīšanos seksuālās darbībās ar 
bērnu, kurš saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktu noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumbriedumu, paredzētais sods ir 
brīvības atņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(i) ļaunprātīgi izmanto atzītu aizgādnību, 
varu vai ietekmi uz bērnu; vai

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(ii) ļaunprātīgi izmantojot bērna īpaši 
neaizsargāto situāciju, kas radusies jo īpaši 
fizisku vai garīgu traucējumu vai atkarības 
dēļ; vai
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Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(iii) izmantojot piespiešanu, spēku vai 
draudus; 

paredzētais sods ir brīvības atņemšana

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Par bērna piespiešanu iesaistīties 
seksuālās darbībās ar trešām personām
paredzētais sods ir brīvības atņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Par likšanu bērnam iesaistīties 
pornogrāfiskās izdarībās paredzētais sods ir 
brīvības atņemšana.
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Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Par labuma gūšanu vai bērna citādu 
izmantošanu pornogrāfiskās izdarībās 
paredzētais sods ir brīvības atņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Par apzinātu piedalīšanos pornogrāfiskās 
izdarībās, kurās ir iesaistīti bērni, 
paredzētais sods ir brīvības atņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Par bērna vervēšanu pornogrāfiskām 
izdarībām paredzētais sods ir brīvības 
atņemšana.
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Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Par likšanu bērnam iesaistīties bērnu 
prostitūcijā paredzētais sods ir brīvības 
atņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Par labuma gūšanu vai bērna citādu 
izmantošanu bērnu prostitūcijā paredzētais 
sods ir brīvības atņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Par iesaistīšanos seksuālās darbībās ar 
bērnu, izmantojot bērnu prostitūciju, 
paredzētais sods ir brīvības atņemšana.
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Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Par bērna piespiešanu iesaistīties 
pornogrāfiskās izdarībās paredzētais sods ir 
brīvības atņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Par bērna vervēšanu bērnu prostitūcijai 
paredzētais sods ir brīvības atņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

11. Par bērna piespiešanu iesaistīties bērnu 
prostitūcijā paredzētais sods ir brīvības 
atņemšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par bērnu pornogrāfijas materiālu
iegūšanu vai glabāšanu paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz vienu gadu.

2. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
iegūšanu vai glabāšanu paredzētais sods ir 
brīvības atņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par apzinātu piekļuvi bērnu 
pornogrāfijai, izmantojot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz vienu gadu.

3. Par apzinātu piekļuvi bērnu 
pornogrāfijai, izmantojot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas, paredzētais 
sods ir brīvības atņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
izplatīšanu, izdalīšanu vai pārsūtīšanu 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz diviem gadiem.

4. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
izplatīšanu, izdalīšanu vai pārsūtīšanu 
paredzētais sods ir brīvības atņemšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
piedāvāšanu, piegādi vai to pieejamības 
nodrošināšanu paredzētais maksimālais
sods ir brīvības atņemšana uz vismaz 
diviem gadiem.

5. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
piedāvāšanu, piegādi vai to pieejamības 
nodrošināšanu paredzētais sods ir brīvības 
atņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
izgatavošanu paredzētais maksimālais sods 
ir brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem.

6. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
izgatavošanu paredzētais sods ir brīvības 
atņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstīm jāstrādā, sadarbojoties ar 
tiesībsargājošām aģentūrām, tiesu 
iestādēm, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju nozares uzņēmumiem, 
interneta pakalpojumu sniedzējiem, 
banku nozari un nevalstiskām 
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organizācijām.
Dalībvalstis strādā sadarbības gaisotnē un 
apmainās ar paraugpraksi bērnu 
seksuālas izmantošanas apkarošanā, kāda 
ir dalībvalstīs, kurās efektīvi darbojas 
specializētās vienības. 

Or. en

Pamatojums

Visaptveroša pieeja, kura paredz paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm un attiecīgajām 
ieinteresētajām aprindām, ir būtiski svarīga, lai cīnītos pret šā nozieguma pārrobežu 
izpausmēm.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Tā kā preventīvie pasākumi 
visefektīvākie ir tad, ja likumpārkāpēji 
tiek atturēti no noziegumu izdarīšanas, 
Komisija izpēta iespējas izveidot 
kibernoziegumu apkarošanas centru.

Or. en

Pamatojums

Kibernoziegumu apkarošanas centra izveidošanu varētu apsvērt saskaņā ar Vispārējo lietu 
padomes 2010. gada 26. aprīļa secinājumiem.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, 
lai mudinātu visas personas, kuras zina vai 
tām ir aizdomas par nodarījumiem, kas 

2. Dalībvalsts pieņem vajadzīgos 
pasākumus, lai mudinātu visas personas, 
kuras zina vai tām ir aizdomas par 
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minēti 3. līdz 7. pantā, ziņot par to 
kompetentajiem dienestiem.

iespējami izdarītiem nodarījumiem, kas 
minēti 3. līdz 7. pantā, ziņot par to 
kompetentajiem dienestiem. Uz jebkuru 
personu, kas ziņo par šādiem 
nodarījumiem, attiecas datu aizsardzība 
un anonimitāte.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu cilvēku pilsonisko drosmi un ziņot par seksuālas vardarbības gadījumiem pret 
bērniem, viņiem jāvar paļauties uz to, ka jebkurā gadījumā tiks saglabāta viņu anonimitāte.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Dalībvalstis pieņem preventīvus 
pasākumus bērnu aizsardzībai. Ar tiem 
paredz:
i) izpratnes veicināšanas un izglītošanas 
kampaņas, kas ļautu atpazīt pret bērniem 
vērstas seksuālas vardarbības zīmes gan 
tiešsaistes vidē, gan ārpus tās; 
jānodrošina iedzīvotāju informēšana un 
atbalstīšana, lai palīdzētu tiem aizsargāt 
bērnus;
ii) izglītojošas izpratnes veicināšanas 
programmas skolās un citās bērnu 
iestādēs, lai iemācītu bērniem atpazīt 
riska situācijas un izvairīties no tām;
iii) pasākumi, ar kuriem nodrošina, ka 
sociālās tīklošanas vietnēs ir pieejama arī 
„trauksmes poga”, lai bērni varētu ziņot 
attiecīgajām iestādēm par iespējamu 
neadekvātu seksuālu uzvedību, tā kā 
nemitīgi pieaug kontaktu dibināšana ar 
bērniem internetā, izmantojot tiešsaistes 
tērzētavas, ar mērķi vērst pret tiem 
seksuālu vardarbību; ir nepieciešams 
pieņemt skaidras un saskaņotas 
pārraudzības procedūras, kurās tiek 
reglamentēts, kur nonāktu ziņojumi, kā ar 
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tiem jārīkojas un kādā veidā attiecīgajam 
bērnam tiek sniegta palīdzība un atbalsts;
iv)nopietnas, policijas veiktas personu 
pārbaudes attiecībā uz visiem 
nodarbinātības veidiem, kas paredz darbu 
ar bērniem un nepilngadīgajiem, kuri 
jaunāki par 18 gadiem, neatkarīgi no tā, 
vai runa ir par apmaksātu vai brīvprātīgu 
darbu;
v) iespējas pārbaudīšana ieviest „sarkanās 
trauksmes režīma” aktivizēšanas sistēmu, 
saskaņā ar kuru notiktu informācijas vai 
datu apmaiņa starp dalībvalstīm par 
bīstamākajiem likumpārkāpējiem 
seksuālās vardarbības jomā pret bērniem, 
kuri pārvietojas ES teritorijā; uz šo 
informāciju vai datiem attiecas spēkā 
esošie ES un valstu tiesību akti par datu 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu pienācīgu palīdzību cietušā 
ģimenei. Konkrēti, ja tas ir vajadzīgs un 
iespējams, dalībvalstis attiecībā uz šīm 
ģimenēm piemēro 4. pantu 
Pamatlēmumā 2001/220/TI.

4. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu pienācīgu palīdzību cietušā 
ģimenei, kurā sieviete tiek uzskatīta par 
galveno uzticības personu. Konkrēti, ja tas 
ir vajadzīgs un iespējams, dalībvalstis 
attiecībā uz šīm ģimenēm piemēro 4. pantu 
Pamatlēmumā 2001/220/TI.

Or. en
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis izmanto pastāvošās 
struktūras, lai novērstu un apkarotu 
noziedzīgus grupējumus, kas iesaistīti 
bērnu pornogrāfijas ražošanā, pārdošanā 
un izplatīšanā, piemēram, Eiropola 
analītiskā darba sistēma, un īsteno 
nepieciešamos tiesību aktus un citus 
pasākumus, lai veicinātu un atbalstītu 
informācijas dienestu izveidi, piemēram, 
tālruņa vai interneta palīdzības līnijas, lai 
zvanītajiem konfidenciāli sniegtu 
padomus un pienācīgi nodrošinātu viņu 
anonimitāti.

Or. en

Pamatojums

Informācijas dienesti, piemēram, tālruņa līnijas var kļūt par būtiski svarīgu līdzekli pret 
bērniem vērstas seksuālas vardarbības apkarošanā. Tas atzīts Eiropas Padomes Konvencijas 
par seksuālo vardarbību 13. pantā.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu efektīvas intervences 
programmas vai pasākumus ar mērķi 
novērst un mazināt risku saistībā ar 
atkārtotiem seksuāla rakstura 
nodarījumiem pret bērniem. Tādām 
programmām vai pasākumiem saskaņā ar 
attiecīgas valsts tiesībām gan ieslodzījuma 
vietās, gan ārpus tām ir jābūt pieejamiem 
jebkurā kriminālprocesa posmā.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai likumpārkāpējiem, kas izdarījuši 
dzimumnoziegumus, nodrošinātu efektīvas 
sertificētas terapijas programmas, vai 
pieņemtu pasākumus ar mērķi novērst un 
mazināt risku saistībā ar atkārtotiem 
seksuāla rakstura nodarījumiem pret 
bērniem. Tādām likumpārkāpējiem, kas 
izdarījuši dzimumnoziegumus, paredzētas 
terapijas programmām vai pasākumiem 
saskaņā ar attiecīgas valsts tiesībām gan 
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ieslodzījuma vietās, gan ārpus tām ir jābūt 
pieejamiem jebkurā kriminālprocesa 
posmā. Dalībvalstis piedāvā konsultāciju 
programmas, lai atbalstītu un sniegtu 
padomus vainīgās personas tuvākajiem 
ģimenes locekļiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīs būtu jāievieš sertificētas  programmas, ar kuru starpniecību likumpārkāpējiem 
palīdzētu  izprast viņu rīcību un pienākumus, īpašu uzmanību pievēršot reintegrācijai plašākā 
sabiedrībā.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tādas intervences programmas vai 
pasākumus pielāgo, lai tie atbilstu 
konkrētām tādu bērnu attīstības 
vajadzībām, kuri pastrādā seksuālus 
noziedzīgus nodarījumus pret citiem 
bērniem, kā arī tādu bērnu vajadzības, kuri 
nav sasnieguši vecumu, kādā iestājas 
kriminālatbildība. Dalībvalstis nodrošina 
konsekventu tādu novērtēšanas un 
norīkošanas procedūru terapijai, kurā 
galvenā uzmanība tiek pievērsta tā bērna 
seksuālās uzvedības problēmai, kurš 
izdarījis likumpārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai ar bērniem, kas ar savu seksuālo uzvedību kaitē citiem bērniem, 
apietos citādi nekā ar pieaugušajiem, kas ir vardarbīgi. Kaut arī bērni paši var īstenot 
seksuālas darbības, par kurām paredzēta kriminālatbildība, tomēr ir svarīgi paturēt prātā, ka 
bērni, kas tā rīkojas, paši ir ārkārtīgi neaizsargātā situācijā un bieži vien paši bijuši pakļauti 
vardarbībai. Ir jāsaprot, ka bērnus ir vieglāk ietekmēt un viņi vieglāk atsakās no noziedzīgas 
uzvedības nekā pieaugušie.
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Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tā kā profilaksi vislabāk ir īstenot, 
apturot likumpārkāpējus, dalībvalstis 
apsver iespēju ieviest tālruņa līniju visā 
ES, kas būtu pieejama ikvienam, kurš 
domā par seksuālas vardarbības 
īstenošanu, kas vērsta pret bērnu. Ir 
jānodrošina personas anonimitāte.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu profilaksi, pašreizējiem un iespējamiem likumpārkāpējiem vajadzētu būt 
piekļuvei  palīdzības līnijām, ar kuru starpniecību var piedāvāt atbalstu un konsultācijas. 
Ikvienam, kurš ir satraukts par savām domām vai uzvedību attiecībā pret bērniem, būtu jāspēj 
anonīmi piezvanīt uz konfidenciālu palīdzības tālruņa līniju. Šāda palīdzības līnija jau 
veiksmīgi ieviesta Apvienotajā Karalistē.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai to teritorijās, pirmām kārtām, 
nodrošinātu tūlītēju tādu interneta lapu 
dzēšanu, kuras ietver vai izplata bērnu 
pornogrāfiju, bet kā pēdējo darbību, ja 
dzēšana nav bijusi veiksmīga, — interneta 
lietotāju pieejas bloķēšanu tādām interneta 
lapām, kas ietver vai izplata bērnu 
pornogrāfiju. Bloķēšanai piemēro 
attiecīgus drošības pasākumus, it īpaši, lai 
nodrošinātu to, ka bloķēšana aprobežojas 
tikai ar to, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
demokrātisku atbildību, lietotājus 
informējot, kāpēc pieeja ir bloķēta, un ka 
satura nodrošinātājus, ja tas ir iespējams, 
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informē par iespēju to apstrīdēt atbilstoši 
pārsūdzēšanas kārtībai.

Or. en

Pamatojums

Pētījumi liecina — bērnam papildu stresu rada dzīve ar apziņu, ka attēlu, kas vienu reizi 
augšupielādēts internetā, var neskaitāmas reizes reproducēt un lejupielādēt. Tātad galīgajam 
mērķim tomēr jābūt lapas dzēšanai, bet, ja tas tūlīt nav iespējams, būtu jāveic bloķēšana. 
Bloķēšana būtu jāuzskata tikai par „vienu no līdzekļiem arsenālā” šā drausmīgā nozieguma 
apkarošanā.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis aktīvi cenšas veikt 
pasākumus, lai risinātu ar vienādranga 
programmatūru un tīkla Usenet forumu 
atkārtotu parādīšanos saistītās problēmas.

Or. en


