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Ændringsforslag 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 2 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 
82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-
0088/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 
16, artikel 82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-
0088/2010),

Or. en

Ændringsforslag 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 2 a (ny) 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

– der henviser til artikel 7, 8, 11 og 24 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder,

Or. en

Ændringsforslag 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 2 b (ny) 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

– der henviser til artikel 8 og 10 i den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention,

Or. en
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Ændringsforslag 41
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 2 c (ny) 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

– der henviser til De Forenede Nationers 
konvention fra 1989 om barnets 
rettigheder, særlig artikel 19 og 34,

Or. en

Ændringsforslag 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 2 d (ny) 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Europarådets 
konvention fra 2007 om beskyttelse af 
børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt 
misbrug,

Or. en

Ændringsforslag 43
Birgit Sippel

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 3 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

3. pålægger sin formand at sende 
Parlamentets holdning til Rådet og 
Kommissionen samt til de nationale 
parlamenter.

3. pålægger sin formand at sende 
Parlamentets holdning til Rådet og
Kommissionen samt til de nationale 
parlamenter og Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Or. en
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Ændringsforslag 44

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse 
af børn, herunder børnepornografi, udgør 
alvorlige krænkelser af grundlæggende 
rettigheder, navnlig barnets ret til 
beskyttelse og omsorg, som er nødvendigt 
for dets trivsel, jf. FN's konvention om 
barnets rettigheder og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder.

(1) Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse 
af børn, herunder børnepornografi, udgør 
alvorlige krænkelser af loven og af 
grundlæggende rettigheder, navnlig barnets 
ret til beskyttelse og omsorg, som er 
nødvendigt for dets trivsel, jf. FN's 
konvention om barnets rettigheder og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Seksuelt misbrug af børn finder som 
oftest sted i børns direkte omgivelser og 
over en lang periode, og 
gerningsmændene er som oftest personer 
med autoritet såsom forældre, slægtninge, 
lærere, børnepassere eller religiøse ledere. 
Afhængighedsforholdet mellem offer og 
gerningsmand, strenge sociale eller 
moralske konventioner i ofrets 
samfundsgruppe, skyldfølelser og frygt for 
gengældelse eller udelukkelse fra 
samfundsgruppens side gør det uhyre 
vanskeligt for unge ofre at afsløre 
sandheden, hvorfor de undertiden 
forbliver tavse til langt op i 
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voksenalderen. Dette er en væsentlig 
hindring for effektiv retsforfølgelse af 
misbrug af børn. Derfor anmeldes eller 
straffes misbrug af børn ofte ikke.

Or. en

Begrundelse

Det fremgår af en nylig undersøgelse (som vil blive offentliggjort i februar 2011), at det i 
omkring 30 % af alle tilfælde var forældrene, der var gerningsmændene, mens onkler og 
tanter var skyld i 10 %, bedsteforældre i andre 10 % og ofrenes egne brødre og søstre i 8 % 
af tilfældene. Desuden er 19 % af drengene og omkring 10 % af pigerne blevet misbrugt af 
deres egne venner. I mellem 10 og 20 % af tilfældene er børnene blevet misbrugt i 
institutioner som skoler, sportsklubber og kirken. 

Ændringsforslag 46

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I de fleste tilfælde er det en person, 
barnet kender, der misbruger det seksuelt, 
enten i hjemmet, i skolen, i barnets 
samfundsgruppe, i ungdomsgrupper eller 
religiøse grupper eller i statslige 
plejeinstitutioner for børn.

Or. en

Ændringsforslag 47
Kinga Gál

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I betragtning af den øgede 
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anvendelse af internettet er det meget 
vigtigt at henlede opmærksomheden på de 
tekniske muligheder for forebyggelse. 
Forældre og personer, som arbejder i 
undervisningssektoren, har brug for 
oplysningsmateriale vedrørende 
anvendelsen af passende tilsynsværktøjer 
for filtrering af internetindhold. Der bør 
ligeledes ydes støtte til programmer og 
produkter, som kan anvendes til filtrering 
af internetindhold, der er tilgængeligt vis 
mobiltelefoner og spillekonsoller. Der er 
desuden behov for konkrete 
foranstaltninger til at informere børnene 
og henlede deres opmærksomhed på 
farerne ved ikke-autoriseret adgang til 
informationer og billeder på offentlige 
websider og den dermed forbundne risiko 
for misbrug.

Or. hu

Ændringsforslag 48
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) opfordrer de deltagerstater i 
konventionen om barnets rettigheder, der 
ikke har opfyldt forpligtelserne i 
konventionens artikel 44, navnlig Belgien, 
Cypern, Grækenland, Pavestaten og 
Portugal, til at afgive beretning til 
Komitéen vedrørende Barnets Rettigheder 
om de foranstaltninger, de har truffet for 
at virkeliggøre de rettigheder, der er 
anerkendt i konventionen, og om de 
fremskridt, der er gjort med hensyn til 
nydelsen af disse rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 49
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Medlemsstaterne opfordres til på 
nationalt eller lokalt plan og i samarbejde 
med civilsamfundet at etablere 
mekanismer til dataindsamling eller 
knudepunkter med henblik på 
overvågning og evaluering af fænomenet 
med seksuel udnyttelse og seksuelt 
misbrug af børn under behørig 
overholdelse af kravene om beskyttelse af 
personoplysninger i tråd med 
Europarådets konvention CETS nr. 201 
om beskyttelse af børn mod seksuel 
udnyttelse og seksuelt misbrug. For at 
kunne foretage en korrekt vurdering af 
resultaterne af aktioner til bekæmpelse af 
seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse og 
børnepornografi bør Unionen videreføre 
sit arbejde med at fastlægge metodologier 
og dataindsamlingsmetoder for at gøre det 
muligt at tilvejebringe sammenlignelige 
statistikker.

Or. en

Begrundelse

Der mangler pålidelige data om og kendskab til såvel den størrelsesorden, hvori denne 
forbrydelse forekommer, som effektiviteten af politiske foranstaltninger til bekæmpelse af 
seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn.

Ændringsforslag 50
Lena Ek

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Børns proceduremæssige stilling bør 
styrkes i overensstemmelse med FN's 
konvention om barnets rettigheder.

Or. sv

Ændringsforslag 51
Lena Ek

Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Myndighederne har pligt til at tilegne 
sig god forståelse for børn, og hvordan de 
reagerer, når de udsættes for traumatiske 
erfaringer, så bevisindsamlingen kan 
blive af høj kvalitet og belastningen af 
børnene under udførelsen af de 
nødvendige foranstaltninger mindst 
muligt. Dette forudsætter øget 
internationalt samarbejde og kræver, at 
myndighederne sikrer sig, at der stilles 
tilstrækkelige ressourcer til rådighed for 
efterforskninger, der involverer børn. 

Or. sv

Ændringsforslag 52
Mariya Nedelcheva

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Medlemsstaterne bør sikre, at børn 
beskyttes mod enhver form for seksuelt 
misbrug og seksuel udnyttelse. Med 
henblik herpå bør skolen være den 
foretrukne institution til forebyggelse af 
denne form for kriminalitet, gennem 
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indførelse af informations- og 
oplysningsprogrammer. Det betyder, at 
skolens personale skal være passende 
uddannet til at informere børnene om 
deres rettigheder, lære dem at genkende 
og undgå farlige situationer og tilskynde 
dem til at sige til, hvis de er blevet ofre for 
sådanne forbrydelser.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv regulerer ikke 
medlemsstaternes politik med hensyn til 
kønslig omgængelse, som mindreårige 
samtykkende deltager i, og som kan 
betragtes som menneskets normale 
seksuelle udvikling, under hensyntagen til 
de forskellige kulturelle og juridiske 
traditioner og nye måder at etablere og 
vedligeholde relationer mellem børn og 
unge på, herunder gennem informations-
og kommunikationsteknologier.

(7) Dette direktiv regulerer ikke 
medlemsstaternes politik med hensyn til 
kønslig omgang, som mindreårige 
samtykkende deltager i, og som kan 
betragtes som menneskets normale 
seksuelle udvikling, under hensyntagen til 
de forskellige kulturelle og juridiske 
traditioner og nye måder at etablere og 
vedligeholde relationer mellem børn og 
unge på, herunder gennem informations-
og kommunikationsteknologier. Disse 
spørgsmål er ikke omfattet af 
anvendelsesområdet for dette direktiv. Det 
er for så vidt angår disse spørgsmål op til 
medlemsstaterne at definere, hvad der bør 
eller ikke bør være strafbart.

Or. en

Ændringsforslag 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Betragtning 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv regulerer ikke 
medlemsstaternes politik med hensyn til 
kønslig omgængelse, som mindreårige 
samtykkende deltager i, og som kan 
betragtes som menneskets normale 
seksuelle udvikling, under hensyntagen til 
de forskellige kulturelle og juridiske 
traditioner og nye måder at etablere og 
vedligeholde relationer mellem børn og 
unge på, herunder gennem informations-
og kommunikationsteknologier.

(7) Medmindre der er tale om et element 
af misbrug, tvang eller udnyttelse, 
regulerer dette direktiv ikke 
medlemsstaternes politik med hensyn til 
kønslig omgang, som mindreårige 
samtykkende deltager i, og som kan 
betragtes som menneskets normale 
seksuelle udvikling, under hensyntagen til 
de forskellige kulturelle og juridiske 
traditioner og nye måder at etablere og 
vedligeholde relationer mellem børn og 
unge på, herunder gennem informations-
og kommunikationsteknologier.

Or. en

Ændringsforslag 55
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør tilskyndes til at 
sørge for, at der i forbindelse med 
uddannelsen af fremtidige og nuværende 
lærere og undervisningspersonale gives 
den fornødne undervisning i årsagerne til 
adfærdsmæssige ændringer hos børn og i, 
hvilke mulige adfærdsmæssige ændringer 
man skal være på udkig efter.

Or. en

Ændringsforslag 56
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny) 



PE456.647v02-00 12/159 AM\854749DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Ved bekæmpelsen af seksuelt 
misbrug af børn, seksuel udnyttelse af 
børn og børnepornografi bør der gøres 
fuld brug af de eksisterende instrumenter 
om beslaglæggelse og konfiskation af 
udbyttet fra strafbart forhold såsom FN-
konventionen om bekæmpelse af 
grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet og tillægsprotokoller hertil, 
Europarådets konvention af 1990 om 
hvidvaskning, efterforskning, 
beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet 
fra strafbart forhold, Rådets 
rammeafgørelse 2001/500/RIA af 26. juni 
2001 om hvidvaskning af penge, 
identifikation, opsporing, indefrysning 
eller beslaglæggelse og konfiskation af 
redskaber og udbytte fra strafbart forhold1

og Rådets rammeafgørelse 2005/212/RIA 
af 24. februar 2005 om konfiskation af 
udbytte, redskaber og formuegoder fra 
strafbart forhold2. Der bør tilskyndes til 
anvendelse af beslaglagte redskaber og 
beslaglagt udbytte fra de lovovertrædelser, 
der er omhandlet i dette direktiv, for at 
yde støtte til ofrets bistand og beskyttelse, 
herunder erstatning til ofre.
1 EFT L 182 af 5.7.2001, s. 1.
2 EUT L 68 af 15.3.2005, s. 49.

Or. en

Ændringsforslag 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Efterforskning af lovovertrædelser og 
tiltalerejsning i straffesager bør gøres 
nemmere for at tage højde for de 

(8) Efterforskning af lovovertrædelser og 
tiltalerejsning i straffesager bør gøres 
nemmere for at tage højde for de 
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vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug, og for den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet. For at sikre en vellykket 
efterforskning og retsforfølgelse af de 
forbrydelser, der er omhandlet i direktivet, 
bør der stilles effektive 
efterforskningsværktøjer til rådighed for 
dem, der er ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgelse af sådanne forbrydelser. 
Disse værktøjer kan omfatte hemmelige 
operationer, aflytning af kommunikation, 
hemmelig overvågning, herunder 
elektronisk overvågning, overvågning af 
bankkonti eller andre finansielle 
undersøgelser.

vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug, og for den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet. For at sikre en vellykket 
efterforskning og retsforfølgelse af de 
forbrydelser, der er omhandlet i direktivet, 
bør der stilles effektive 
efterforskningsværktøjer til rådighed for 
dem, der er ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgelse af sådanne forbrydelser. 
Disse værktøjer kan omfatte hemmelige 
operationer eller overvågning, så længe 
beskyttelsen af privatlivets fred overholdes 
i overensstemmelse med nationale og EU-
dækkende standarder. 

Or. en

Ændringsforslag 58
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Efterforskning af lovovertrædelser og 
tiltalerejsning i straffesager bør gøres 
nemmere for at tage højde for de 
vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug, og for den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet. For at sikre en vellykket 
efterforskning og retsforfølgelse af de 
forbrydelser, der er omhandlet i direktivet, 
bør der stilles effektive 
efterforskningsværktøjer til rådighed for 
dem, der er ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgelse af sådanne forbrydelser. 
Disse værktøjer kan omfatte hemmelige 
operationer, aflytning af kommunikation, 
hemmelig overvågning, herunder 
elektronisk overvågning, overvågning af 
bankkonti eller andre finansielle 
undersøgelser.

(8) Efterforskning af lovovertrædelser og 
tiltalerejsning i straffesager bør gøres 
nemmere for at tage højde for de 
vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug, og for den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet. For at sikre en vellykket 
efterforskning og retsforfølgelse af de 
forbrydelser, der er omhandlet i direktivet, 
bør der stilles effektive 
efterforskningsværktøjer til rådighed for 
dem, der er ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgelse af sådanne forbrydelser. 
Disse værktøjer kan omfatte hemmelige 
operationer, aflytning af kommunikation, 
hemmelig overvågning, herunder 
elektronisk overvågning, overvågning af 
bankkonti eller andre finansielle 
undersøgelser, som dog kun vil blive 
brugt, såfremt der kan sikres fuld 
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overholdelse af nødvendigheds- og 
proportionalitetsprincippet samt 
princippet om retslig prøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 59
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Efterforskning af lovovertrædelser og 
tiltalerejsning i straffesager bør gøres 
nemmere for at tage højde for de 
vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug, og for den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet. For at sikre en vellykket 
efterforskning og retsforfølgelse af de 
forbrydelser, der er omhandlet i direktivet, 
bør der stilles effektive 
efterforskningsværktøjer til rådighed for 
dem, der er ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgelse af sådanne forbrydelser. 
Disse værktøjer kan omfatte hemmelige 
operationer, aflytning af kommunikation, 
hemmelig overvågning, herunder 
elektronisk overvågning, overvågning af 
bankkonti eller andre finansielle 
undersøgelser.

(8) Efterforskning af lovovertrædelser og 
tiltalerejsning i straffesager bør gøres 
nemmere for at tage højde for de 
vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug, og for den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet. For at sikre en vellykket 
efterforskning og retsforfølgelse af de 
forbrydelser, der er omhandlet i direktivet, 
bør der stilles effektive 
efterforskningsværktøjer til rådighed for 
dem, der er ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgelse af sådanne forbrydelser. 
Disse værktøjer kan omfatte hemmelige 
operationer, aflytning af kommunikation, 
hemmelig overvågning, herunder 
elektronisk overvågning, overvågning af 
bankkonti eller andre finansielle 
undersøgelser. Grænseoverskridende 
samarbejde anses ligeledes for at være af 
afgørende betydning, og Europol vil 
kunne bistå i bestræbelserne på at opløse 
børnepornografinetværk.

Or. el

Ændringsforslag 60
Michèle Striffler

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Som forebyggende foranstaltninger 
bør medlemsstaterne sikre, at 
informations- og 
bevidstgørelseskampagner er tilgængelige 
for alle og især tilstræbe at sikre, at de 
kan forstås af børn, der endnu ikke er i 
stand til at læse. Til dette formål bør 
opslag, der er tilstrækkeligt lette at forstå 
og skræddersyet til hver enkelt 
aldersgruppe, hænges op i alle 
uddannelsesinstitutioner (børnehaver, 
folkeskoler og gymnasier), og mere 
generelt på alle steder, der frekventeres af 
børn.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgelse af sådanne forbrydelser 
bør kunne råde over effektive 
efterforskningsværktøjer og gøre brug af 
et fuldt grænseoverskridende samarbejde 
med henblik på at sikre hurtig og effektiv 
adgang til strafferegistre samt 
internationale databaser vedrørende 
børnemishandling, da børn som bekræftet 
af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol har ret til 
statslig beskyttelse i form af effektiv 
afskrækkelse mod sådanne alvorlige 
former for indblanding i væsentlige 
aspekter af deres privatliv. Disse 
værktøjer kan omfatte hurtig detektion af 
data, der kan spores tilbage til 
internetbrugere, især i de online-rum, 
hvor "grooming" er mest sandsynlig, og 
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hvor brugerne garanteres anonymitet i det 
offentlige rum, samt hemmelig 
overvågning, herunder elektronisk 
overvågning, overvågning af bankkonti 
eller overførsler eller andre finansielle 
undersøgelser under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet og underlagt 
domstolskontrol.

Or. it

Ændringsforslag 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Medlemsstaterne bør fremme åben 
dialog og kommunikation med tredjelande 
med henblik på, i henhold til den 
relevante nationale lovgivning, at 
retsforfølge gerningsmænd, der rejser 
uden for EU's grænser med henblik på 
sexturisme.

Or. en

Ændringsforslag 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De foranstaltninger, der træffes for at 
beskytte børneofre, skal træffes under 
hensyntagen til barnets tarv og en 
vurdering af dets behov. Børneofre bør 
have let adgang til retsmidler, herunder 
gratis juridisk rådgivning og gratis 
advokatbistand og foranstaltninger til at 
løse interessekonflikter i tilfælde, hvor 
misbruget foregår i familien. Børneofre bør 

(10) De foranstaltninger, der træffes for at 
beskytte børneofre og for at tilpasse det 
retssystem, som behandler sagerne, skal 
træffes under hensyntagen til barnets tarv 
og en vurdering af dets behov samt til 
barnets ret til at blive beskyttet mod igen 
at blive offer, navnlig gennem 
overtrædelse af dets privatliv, og tage 
passende hensyn til dets mening og 
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endvidere beskyttes mod sanktioner, for 
eksempel i henhold til national lovgivning 
om indvandring eller prostitution, hvis de 
indbringer sagen for de kompetente 
myndigheder. Endvidere bør børneofres 
deltagelse i straffesager ikke føre til, at de 
lider yderligere traumer som følge af 
forhør eller visuel kontakt med 
gerningsmændene.

synspunkter, således som det f.eks. 
anføres i FN’s retningslinjer for retspleje 
i sager, hvor børn er ofre for eller vidner 
til kriminalitet, og i Europarådets 
Ministerkomités retningslinjer for 
børnevenlig retspleje. Børneofre bør have 
let adgang til retsmidler, herunder gratis 
juridisk rådgivning og gratis 
advokatbistand og foranstaltninger til at 
løse interessekonflikter i tilfælde, hvor 
misbruget foregår i familien. Med henblik 
herpå skal børneofre og deres forældre, 
såfremt disse ikke er implicerede i det 
påståede misbrug, holdes fuldt orienteret 
om deres rettigheder, om de 
tjenesteydelser, der står til deres rådighed, 
samt om sagens forløb og udfald, og der 
skal desuden stilles juridisk rådgivning og 
advokatbistand til rådighed med henblik 
på erstatningskrav. Det skal yderligere 
sikres, at ikke-implicerede forældre eller 
værger kan modtage hensigtsmæssig 
hjælp eller uddannelse, så de kan bistå 
deres barn under sagsforløbet og i 
restitutionsperioden. Børneofre bør 
endvidere beskyttes mod sanktioner, for 
eksempel i henhold til national lovgivning 
om indvandring eller prostitution, hvis de 
indbringer sagen for de kompetente 
myndigheder. Endvidere bør børneofres 
deltagelse i straffesager ikke føre til, at de 
lider yderligere traumer som følge af 
forhør eller visuel kontakt med 
gerningsmændene.

Or. en

Ændringsforslag 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De foranstaltninger, der træffes for at 
beskytte børneofre, skal træffes under 
hensyntagen til barnets tarv og en 

(10) De foranstaltninger, der træffes for at 
beskytte børneofre, skal træffes under 
hensyntagen til barnets tarv og en 
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vurdering af dets behov. Børneofre bør 
have let adgang til retsmidler, herunder 
gratis juridisk rådgivning og gratis 
advokatbistand og foranstaltninger til at 
løse interessekonflikter i tilfælde, hvor 
misbruget foregår i familien. Børneofre bør 
endvidere beskyttes mod sanktioner, for 
eksempel i henhold til national lovgivning 
om indvandring eller prostitution, hvis de 
indbringer sagen for de kompetente 
myndigheder. Endvidere bør børneofres 
deltagelse i straffesager ikke føre til, at de 
lider yderligere traumer som følge af 
forhør eller visuel kontakt med 
gerningsmændene.

vurdering af dets behov, herunder 
beskyttelsen af deres identitet under hele 
forløbet. Disse foranstaltninger skal 
desuden omfatte forebyggelse af misbrug 
gennem tilrettelæggelsen af 
oplysningskampagner, der henvender sig 
til alle de berørte parter, inklusive børn, 
forældre og uddannelsespersonale, så de 
kan lære at genkende tegn på seksuelt 
misbrug både på internettet og generelt.
Børneofre bør have let adgang til 
retsmidler, herunder gratis juridisk 
rådgivning og gratis advokatbistand og 
foranstaltninger til at løse 
interessekonflikter i tilfælde, hvor 
misbruget foregår i familien. Børneofre bør 
endvidere beskyttes mod sanktioner, for 
eksempel i henhold til national lovgivning 
om indvandring eller prostitution, hvis de 
indbringer sagen for de kompetente 
myndigheder. Endvidere bør børneofres 
deltagelse i straffesager ikke føre til, at de 
lider yderligere traumer som følge af 
forhør eller visuel kontakt med 
gerningsmændene.

Or. en

Ændringsforslag 65
Mariya Nedelcheva

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I betragtning af hvor alvorlige de 
psykologiske skader, seksuelt misbrug kan 
forårsage, er, samt den kendsgerning, at 
børneofrene finder det svært – og nogle 
gange er bange for – at sige noget, bør 
medlemsstaterne sikre, at 
forældelsesfristerne tager hensyn til 
lovovertrædelsernes ekstraordinære 
karakter. Denne periode bør være 
tilstrækkelig lang til at sikre, at voksne, 
der indgiver en klage vedrørende 
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lovovertrædelser begået mod dem i deres 
barndom, ikke vil få deres klager afvist på 
grund af den tid, der er gået siden 
lovovertrædelserne. Tilsvarende bør 
voksne, der har været udsat for seksuelle 
overgreb i deres barndom, tilbydes 
passende psykologisk støtte og juridisk 
bistand under hele – og om nødvendigt 
efter – straffesagen.

Or. fr

Ændringsforslag 66
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Børneofre bør beskyttes mod 
sanktioner og modtage hensigtsmæssig 
juridisk støtte og rådgivning selv i tilfælde 
af, at der ikke er indledt straffesag.

Or. en

Ændringsforslag 67
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Betragtning 10 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Børneofre bør under retssagen ikke 
udsættes for visuel kontakt med 
gerningsmanden.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at forhindre og mindske 
tilbagefald bør gerningsmænd underkastes 
en vurdering, hvor der tages stilling til 
den fare, de frembyder, og til risikoen for, 
at de igen vil begå seksualforbrydelser 
mod børn, og de bør have adgang til 
effektive interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger på frivilligt grundlag.

(11) For at forhindre og mindske 
tilbagefald bør gerningsmænd have adgang 
til støtteprogrammer eller behandling på 
frivilligt grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 69
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at forhindre og mindske 
tilbagefald bør gerningsmænd underkastes 
en vurdering, hvor der tages stilling til den 
fare, de frembyder, og til risikoen for, at de 
igen vil begå seksualforbrydelser mod 
børn, og de bør have adgang til effektive 
interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger på frivilligt grundlag.

(11) For at forhindre og mindske 
tilbagefald bør gerningsmænd underkastes 
en vurdering, hvor der tages stilling til den 
fare, de frembyder, og til risikoen for, at de 
igen vil begå seksualforbrydelser mod 
børn, og de bør have adgang til effektive 
interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger på frivilligt grundlag. For 
at sikre interventionsforanstaltningernes 
effektivitet opfordres medlemsstaterne til 
regelmæssigt at foretage en evaluering af 
de metoder og fremgangsmåder, som 
giver de bedste resultater, og til på EU-
plan at finansiere studier, der gør det 
muligt at sammenligne og udveksle bedste 
praksis.

Or. en
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Begrundelse

Der er brug for bedre viden om forebyggelsesforanstaltningernes effektivitet, da det er 
nødvendigt at vide, om foranstaltningerne til forebyggelse af misbrug virkelig virker. Det kan 
samtidig være vanskeligt for den enkelte medlemsstat på egen hånd at gennemføre 
undersøgelser, der er brede nok til at give pålidelige resultater. Det vil derfor være nyttigt at 
gennemføre forskning på EU-plan.

Ændringsforslag 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvis gerningsmanden skønnes at 
frembyde fare, og risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, skønnes så stor, 
at det berettiger hertil, bør dømte 
gerningsmænd midlertidigt eller varigt 
udelukkes fra at udøve hverv, der 
indebærer regelmæssig kontakt med børn. 
Det bør gøres lettere at gennemføre 
sådanne forbud i hele Unionen.

(12) Hvis gerningsmanden skønnes at 
frembyde fare, og risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, skønnes så stor, 
at det berettiger hertil, bør dømte 
gerningsmænd midlertidigt eller permanent 
udelukkes fra at udøve professionelle eller 
frivillige aktiviteter, der indebærer tilsyn
med børn. Det bør gøres lettere at 
gennemføre sådanne forbud i hele 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 71
Mariya Nedelcheva

Forslag til direktiv
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvis gerningsmanden skønnes at 
frembyde fare, og risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, skønnes så stor, 
at det berettiger hertil, bør dømte 
gerningsmænd midlertidigt eller varigt 
udelukkes fra at udøve hverv, der 
indebærer regelmæssig kontakt med børn.
Det bør gøres lettere at gennemføre 

(12) Hvis gerningsmanden skønnes at 
frembyde fare, og risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, skønnes så stor, 
at det berettiger hertil, bør dømte 
gerningsmænd midlertidigt eller varigt 
udelukkes fra at udøve enhver form for
hverv, der indebærer regelmæssig kontakt 
med børn. Det bør gøres lettere at 
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sådanne forbud i hele Unionen. gennemføre sådanne forbud i hele 
Unionen.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvis gerningsmanden skønnes at 
frembyde fare, og risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, skønnes så stor, 
at det berettiger hertil, bør dømte 
gerningsmænd midlertidigt eller varigt 
udelukkes fra at udøve hverv, der 
indebærer regelmæssig kontakt med børn. 
Det bør gøres lettere at gennemføre 
sådanne forbud i hele Unionen.

(12) Hvis gerningsmanden skønnes at 
frembyde fare, og risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, skønnes så stor, 
at det berettiger hertil, bør dømte 
gerningsmænd midlertidigt eller varigt 
udelukkes fra at udøve professionelle 
aktiviteter, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn. Det bør gøres lettere at 
gennemføre sådanne forbud i hele 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvis gerningsmanden skønnes at 
frembyde fare, og risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, skønnes så 
stor, at det berettiger hertil, bør dømte 
gerningsmænd midlertidigt eller varigt 
udelukkes fra at udøve hverv, der 
indebærer regelmæssig kontakt med børn. 
Det bør gøres lettere at gennemføre 
sådanne forbud i hele Unionen.

(12) I tilfælde af tilbagefald eller forsøg 
derpå kan en retsmyndighed træffe 
foranstaltninger, der midlertidigt eller 
varigt forhindrer enhver regelmæssig 
professionel kontakt mellem 
gerningsmændene og børn. Det bør gøres 
lettere at gennemføre sådanne forbud i hele 
Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Dømte gerningsmænd bør 
udelukkes fra enhver professionel 
aktivitet, der direkte involverer omsorg for 
børn.

Or. en

Ændringsforslag 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre 
det vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i
distribution eller downloading af billeder 
af børnemisbrug. Unionen bør især 
gennem øget samarbejde med tredjelande 
og internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det 
originale materiale ikke befinder sig 
inden for Unionen, bør der også indføres 

(13) Materiale om seksuelt misbrug af 
børn, som består af billeder af seksuelt 
misbrug, udgør en specifik type indhold, 
der ikke kan fortolkes som ytring af en 
holdning. For at bekæmpe den må
udbredelsen af materiale om seksuelt 
misbrug af børn mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet, idet det skal undgås 
at anvende ineffektive tekniske 
foranstaltninger, der ikke alene efterlader 
det ulovlige materiale på internettet, men 
som også viderefører offentliggørelsen af 
misbrugte børn. Der må derfor gøres en 
indsats for så hurtigt som muligt at fjerne 
indholdet ved kilden og gribe ind over for
dem, der er under svær mistanke for
distribution eller downloading af materiale 
om seksuelt misbrug af børn. Unionen bør 
især gennem øget samarbejde med 
tredjelande og ved hjælp af bilaterale eller 
multilaterale aftaler tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
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mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, 
som indeholder eller udbreder 
børnepornografi. Til det formål kan der 
anvendes forskellige metoder, alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
herunder ved at gøre det nemmere for de 
kompetente retslige myndigheder eller 
politimyndigheder at beordre en blokering 
af sådanne websider, eller ved at støtte og 
anspore internetudbyderne til frivilligt at 
udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til 
de pågældende internetsider. Med henblik 
på både at fjerne og blokere for indhold, 
som vedrører børnemisbrug, bør 
samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder etableres og styrkes, navnlig 
for at sikre, at nationale fortegnelser over 
websteder med børnepornografisk 
materiale er så fuldstændige som muligt 
og for at undgå dobbeltarbejde. Dette 
arbejde skal ske under hensyntagen til
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest 
gængse former for ulovligt indhold 
online.

nemmere effektivt at fjerne og 
efterfølgende retsforfølge personer på 
deres område, som anbringer materiale 
om seksuelt misbrug af børn på websider 
eller foranlediger det distribueret over 
internettet. Til det formål er det 
nødvendigt at gøre brug af resultaterne af 
Safer Internet-programmet og anspore 
internetudbyderne samt samarbejde med 
de relevante ngo’er og foreninger som 
sammenslutning af internethotlines. 
Samarbejdet mellem initiativerne, 
offentlige myndigheder og 
internetudbyderne bør etableres og styrkes 
med henblik på at koordinere og 
øjeblikkelig videregive meddelelser, 
nedlukningsbestræbelser og 
bevisindsamling til brug ved 
retsforfølgning. Dette arbejde skal ske 
under overholdelse af slutbrugernes 
rettigheder, indføres ved lov og være i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 76
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af (13) Materiale, der afbilder kønslig 
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billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For 
at bekæmpe den må udbredelsen af 
materiale om børnemisbrug mindskes ved 
at gøre det vanskeligere for forbrydere at 
uploade sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder 
af børnemisbrug. Unionen bør især 
gennem øget samarbejde med tredjelande 
og internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det 
originale materiale ikke befinder sig 
inden for Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, 
som indeholder eller udbreder 
børnepornografi. Til det formål kan der 
anvendes forskellige metoder, alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
herunder ved at gøre det nemmere for de 
kompetente retslige myndigheder eller 
politimyndigheder at beordre en blokering 
af sådanne websider, eller ved at støtte og 
anspore internetudbyderne til frivilligt at 
udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til 
de pågældende internetsider. Med henblik 
på både at fjerne og blokere for indhold, 
som vedrører børnemisbrug, bør 
samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder etableres og styrkes, navnlig 
for at sikre, at nationale fortegnelser over 
websteder med børnepornografisk 
materiale er så fuldstændige som muligt 
og for at undgå dobbeltarbejde. Dette 
arbejde skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 

omgang med personer under 18 år, udgør 
en type indhold, hvis produktion, 
besiddelse, udbredelse, mangfoldiggørelse 
eller køb ikke nyder beskyttelse i henhold 
til de grundlæggende rettigheder.
Anvendelsen af betegnelsen "materiale, 
der afbilder kønslig omgang med personer 
under 18 år" tilsigter derfor at udvide 
misbrugsbegrebet til også at omfatte al 
kønslig omgang med personer under 18 
år, herunder også i de tilfælde, hvor 
sidstnævnte tvinges til at udføre 
handlingerne på sig selv. Der må derfor 
gøres en indsats for at fjerne indholdet ved 
kilden hurtigst muligt og pågribe og 
retsforfølge dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af sådant 
indhold. Unionen bør især gennem øget 
samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer samt ved 
hjælp af bilaterale eller multilaterale 
aftaler tilskynde myndighederne i 
tredjelande til at gøre det nemmere 
effektivt at fjerne websider med materiale, 
der afbilder kønslig omgang med personer 
under 18 år, som udbydes på deres 
område. Samarbejdet med den 
internationale sammenslutning af 
internethotlines (INHOPE) skal styrkes.
For at undgå dobbeltarbejde bør 
samarbejdet mellem de kompetente 
offentlige myndigheder etableres og 
styrkes. Dette arbejde skal ske under 
hensyntagen til slutbrugernes rettigheder 
og i overensstemmelse med gældende 
retlige procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.
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procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Or. de

Ændringsforslag 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det 
originale materiale ikke befinder sig 
inden for Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, 
som indeholder eller udbreder 

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes. Der må derfor 
gøres en indsats for at fjerne indholdet ved 
kilden og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Med henblik herpå bør der 
indføres mekanismer til styrkelse af det 
internationale samarbejde mellem stater,
retslige myndigheder og politimyndigheder 
og steder til indberetning af 
børnepornografi for at sikre sikker og 
hurtig fjernelse af websteder med 
børnepornografisk materiale.
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børnepornografi. Til det formål kan der 
anvendes forskellige metoder, alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
herunder ved at gøre det nemmere for de 
kompetente retslige myndigheder eller 
politimyndigheder at beordre en blokering 
af sådanne websider, eller ved at støtte og 
anspore internetudbyderne til frivilligt at 
udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til 
de pågældende internetsider. Med henblik 
på både at fjerne og blokere for indhold, 
som vedrører børnemisbrug, bør 
samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder etableres og styrkes, navnlig 
for at sikre, at nationale fortegnelser over 
websteder med børnepornografisk 
materiale er så fuldstændige som muligt 
og for at undgå dobbeltarbejde. Dette 
arbejde skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer 
Internet-programmet har etableret et 
netværk af hotlines, hvis formål er at 
indsamle oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest 
gængse former for ulovligt indhold 
online.

Or. en

Ændringsforslag 78
Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
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bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, som 
indeholder eller udbreder børnepornografi. 
Til det formål kan der anvendes forskellige 
metoder, alt efter hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, herunder ved at gøre det 
nemmere for de kompetente retslige 
myndigheder eller politimyndigheder at 
beordre en blokering af sådanne websider, 
eller ved at støtte og anspore 
internetudbyderne til frivilligt at udarbejde 
adfærdskodekser og retningslinjer for at 
blokere adgangen til de pågældende 
internetsider. Med henblik på både at 
fjerne og blokere for indhold, som 
vedrører børnemisbrug, bør samarbejdet
mellem offentlige myndigheder etableres 
og styrkes, navnlig for at sikre, at nationale 
fortegnelser over websteder med 
børnepornografisk materiale er så 
fuldstændige som muligt og for at undgå 
dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske 
under hensyntagen til slutbrugernes 
rettigheder og i overensstemmelse med 
gældende retlige procedurer og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-

bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for så hurtigt som muligt at 
fjerne indholdet ved kilden samt pågribe og 
træffe foranstaltning over for dem, der er 
under svær mistanke for fremstilling,
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og ved 
hjælp af bilaterale eller multilaterale 
aftaler tilskynde myndighederne i 
tredjelande til at gøre det nemmere 
effektivt at fjerne websider, der indeholder 
eller udbreder materiale om 
børnemisbrug samt at retsforfølge 
personer på deres område, som anbringer 
materiale om børnemisbrug på websider 
eller foranlediger det distribueret over 
internettet. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, kan medlemsstaterne iværksætte 
yderligere foranstaltninger til at 
indskrænke adgangen for internetbrugere 
på deres område til internetsider, som 
indeholder eller udbreder materiale om 
børnemisbrug. Til det formål kan der 
anvendes forskellige metoder, alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
herunder ved at gøre det nemmere for de 
kompetente retslige myndigheder eller 
politimyndigheder at beordre yderligere 
foranstaltninger som blokering af sådanne 
websider, eller ved at støtte og anspore 
internetudbyderne til frivilligt at udarbejde 
adfærdskodekser og retningslinjer for at 
indskrænke adgangen til de pågældende 
internetsider. Enhver teknisk 
foranstaltninger til at fjerne eller 
indskrænke adgangen til internetsider, 
der indeholder eller udbreder materiale 
om børnemisbrug, skal foretages i tæt 
samarbejde mellem offentlige 
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programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

myndigheder, navnlig for at sikre, at 
nationale fortegnelser over websteder med 
børnepornografisk materiale er så 
fuldstændige som muligt og for at undgå 
dobbeltarbejde. Enhver sådan 
foranstaltning skal overholde
slutbrugernes rettigheder og være i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Or. en

Begrundelse

Der bør gennem internationale aftaler indføres nøje procedurer for at sikre, at der 
øjeblikkelig gribes ind for at fjerne ulovligt indhold ved kilden, samtidig med at der bevares 
bevismateriale til brug for politiefterforskningen. Medlemsstaterne skal frit kunne træffe 
yderligere foranstaltninger, som f.eks. blokering, til at indskrænke adgangen til en 
internetside, der indeholder materiale om børnemisbrug.

Ændringsforslag 79
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For 
at bekæmpe den må udbredelsen af 
materiale om børnemisbrug mindskes ved 
at gøre det vanskeligere for forbrydere at 
uploade sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 

(13) Materiale, der afbilder kønslig 
omgang med personer under 18 år, udgør 
en type indhold, hvis produktion, 
besiddelse, udbredelse, mangfoldiggørelse 
eller køb ikke nyder beskyttelse i henhold 
til de grundlæggende rettigheder.
Anvendelsen af betegnelsen "materiale, 
der afbilder kønslig omgang med personer 
under 18 år" tilsigter derfor at udvide 
misbrugsbegrebet til også at omfatte al 
kønslig omgang med personer under 18 
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distribution eller downloading af billeder 
af børnemisbrug. Unionen bør især 
gennem øget samarbejde med tredjelande 
og internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det 
originale materiale ikke befinder sig 
inden for Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, 
som indeholder eller udbreder 
børnepornografi. Til det formål kan der 
anvendes forskellige metoder, alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
herunder ved at gøre det nemmere for de 
kompetente retslige myndigheder eller 
politimyndigheder at beordre en blokering 
af sådanne websider, eller ved at støtte og 
anspore internetudbyderne til frivilligt at 
udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til 
de pågældende internetsider. Med henblik 
på både at fjerne og blokere for indhold, 
som vedrører børnemisbrug, bør 
samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder etableres og styrkes, navnlig 
for at sikre, at nationale fortegnelser over 
websteder med børnepornografisk 
materiale er så fuldstændige som muligt 
og for at undgå dobbeltarbejde. Dette 
arbejde skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

år, herunder også i de tilfælde, hvor 
sidstnævnte tvinges til at udføre 
handlingerne på sig selv. Der må derfor 
gøres en indsats for at fjerne indholdet ved 
kilden hurtigst muligt og pågribe og 
retsforfølge dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af sådant 
indhold. Unionen bør især gennem øget 
samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer samt ved 
hjælp af bilaterale eller multilaterale 
aftaler tilskynde myndighederne i 
tredjelande til at gøre det nemmere 
effektivt at fjerne websider med materiale, 
der afbilder kønslig omgang med personer 
under 18 år, som udbydes på deres 
område. Samarbejdet med den 
internationale sammenslutning af 
internethotlines (INHOPE) skal styrkes.
For at undgå dobbeltarbejde bør 
samarbejdet mellem de offentlige 
myndigheder etableres og styrkes. Dette 
arbejde skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.
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Or. de

Ændringsforslag 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det 
originale materiale ikke befinder sig 
inden for Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, 
som indeholder eller udbreder 
børnepornografi. Til det formål kan der 
anvendes forskellige metoder, alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
herunder ved at gøre det nemmere for de 
kompetente retslige myndigheder eller 
politimyndigheder at beordre en blokering 
af sådanne websider, eller ved at støtte og 
anspore internetudbyderne til frivilligt at 
udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til 
de pågældende internetsider. Med henblik 

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet og ved at sikre, at 
efterforskning og retsforfølgelse i 
sådanne straffesager prioriteres højt nok. 
Der må derfor gøres en indsats for at fjerne 
indholdet ved kilden og pågribe dem, der 
er skyldige i distribution eller downloading 
af billeder af børnemisbrug. Unionen bør 
især gennem øget samarbejde med 
tredjelande og internationale organisationer 
tilskynde myndighederne i tredjelande til at 
gøre det nemmere effektivt at fjerne og 
retsforfølge websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder bør etableres og styrkes, 
navnlig for at undgå dobbeltarbejde. Dette 
arbejde skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Kun såfremt 
der opstår vanskeligheder i samarbejdet 
med tredjelande om fjernelse og 
retsforfølgelse, kan medlemsstaterne 
træffe lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til at indskrænke 
adgangen til internetsider, der indeholder 
eller udbreder billeder af børnemisbrug.
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på både at fjerne og blokere for indhold, 
som vedrører børnemisbrug, bør 
samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder etableres og styrkes, navnlig 
for at sikre, at nationale fortegnelser over 
websteder med børnepornografisk 
materiale er så fuldstændige som muligt 
og for at undgå dobbeltarbejde. Dette 
arbejde skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Safer Internet-programmet har etableret et 
netværk af hotlines, hvis formål er at 
indsamle oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Or. en

Ændringsforslag 81
Lena Ek

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
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børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det 
originale materiale ikke befinder sig 
inden for Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, 
som indeholder eller udbreder 
børnepornografi. Til det formål kan der 
anvendes forskellige metoder, alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
herunder ved at gøre det nemmere for de 
kompetente retslige myndigheder eller 
politimyndigheder at beordre en blokering 
af sådanne websider, eller ved at støtte og 
anspore internetudbyderne til frivilligt at 
udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til 
de pågældende internetsider. Med henblik 
på både at fjerne og blokere for indhold, 
som vedrører børnemisbrug, bør 
samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder etableres og styrkes, navnlig 
for at sikre, at nationale fortegnelser over 
websteder med børnepornografisk 
materiale er så fuldstændige som muligt og 
for at undgå dobbeltarbejde. Dette arbejde
skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Med henblik på at fjerne og 
blokere for indhold, som vedrører 
børnemisbrug, bør samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder etableres og 
styrkes, navnlig for at sikre, at nationale 
fortegnelser over websteder med 
børnepornografisk materiale er så 
fuldstændige som muligt og for at undgå 
dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske 
under hensyntagen til slutbrugernes 
rettigheder og i overensstemmelse med 
gældende retlige procedurer og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Or. en
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Ændringsforslag 82
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det 
originale materiale ikke befinder sig 
inden for Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, 
som indeholder eller udbreder 
børnepornografi. Til det formål kan der 
anvendes forskellige metoder, alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
herunder ved at gøre det nemmere for de 
kompetente retslige myndigheder eller 
politimyndigheder at beordre en blokering 
af sådanne websider, eller ved at støtte og 
anspore internetudbyderne til frivilligt at 
udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til 
de pågældende internetsider. Med henblik 
på både at fjerne og blokere for indhold, 
som vedrører børnemisbrug, bør 

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Med henblik på at fjerne indhold, 
som vedrører børnemisbrug, bør 
samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder etableres og styrkes, navnlig 
for at sikre, at nationale fortegnelser over 
websteder med børnepornografisk 
materiale er så fuldstændige som muligt og 
for at undgå dobbeltarbejde. Dette arbejde 
skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.
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samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder etableres og styrkes, navnlig 
for at sikre, at nationale fortegnelser over
websteder med børnepornografisk 
materiale er så fuldstændige som muligt og 
for at undgå dobbeltarbejde. Dette arbejde 
skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Or. en

Ændringsforslag 83
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
seksuelt misbrug af børn. Unionen bør 
især gennem øget samarbejde med 
tredjelande og internationale organisationer 
tilskynde myndighederne i tredjelande til at 
gøre det nemmere effektivt at fjerne 
websider med børnepornografi, som 
udbydes på deres område. Trods sådanne 
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imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, som 
indeholder eller udbreder børnepornografi. 
Til det formål kan der anvendes forskellige 
metoder, alt efter hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, herunder ved at gøre det 
nemmere for de kompetente retslige 
myndigheder eller politimyndigheder at 
beordre en blokering af sådanne websider, 
eller ved at støtte og anspore 
internetudbyderne til frivilligt at udarbejde 
adfærdskodekser og retningslinjer for at 
blokere adgangen til de pågældende 
internetsider. Med henblik på både at fjerne 
og blokere for indhold, som vedrører 
børnemisbrug, bør samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder etableres og 
styrkes, navnlig for at sikre, at nationale 
fortegnelser over websteder med 
børnepornografisk materiale er så 
fuldstændige som muligt og for at undgå 
dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske 
under hensyntagen til slutbrugernes 
rettigheder og i overensstemmelse med 
gældende retlige procedurer og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

bestræbelser har det imidlertid vist sig, at 
det ofte ikke er muligt at fjerne 
børnepornografisk indhold ved kilden i 
tilfælde, hvor det originale materiale ikke 
befinder sig inden for Unionen, enten fordi 
den stat, der er vært for serverne, ikke er 
villig til at samarbejde, eller fordi det viser 
sig at tage særdeles lang tid at få den 
pågældende stat til at fjerne materialet.
Derfor bør der også indføres mekanismer 
til fra Unionens område at blokere for 
adgangen til internetsider, som indeholder 
eller udbreder børnepornografi. Til det 
formål kan der anvendes forskellige 
metoder, alt efter hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, herunder ved at gøre det 
nemmere for de kompetente retslige 
myndigheder eller politimyndigheder at 
beordre en blokering af sådanne websider, 
eller gennem ikke-lovgivningsmæssige 
foranstaltninger at støtte og anspore 
internetudbyderne til frivilligt at udarbejde 
adfærdskodekser og retningslinjer for at 
blokere adgangen til de pågældende 
internetsider. Med henblik på både at fjerne 
og blokere for indhold, som vedrører 
børnemisbrug, bør samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder etableres og 
styrkes, navnlig for at sikre, at nationale 
fortegnelser over websteder med 
børnepornografisk materiale er så 
fuldstændige som muligt og for at undgå 
dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske 
under hensyntagen til slutbrugernes 
rettigheder og i overensstemmelse med 
gældende retlige procedurer og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Or. en
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Ændringsforslag 84
Michèle Striffler

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, som 
indeholder eller udbreder børnepornografi.
Til det formål kan der anvendes forskellige 
metoder, alt efter hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, herunder ved at gøre det 
nemmere for de kompetente retslige 
myndigheder eller politimyndigheder at 
beordre en blokering af sådanne websider, 
eller ved at støtte og anspore
internetudbyderne til frivilligt at udarbejde 
adfærdskodekser og retningslinjer for at 
blokere adgangen til de pågældende 
internetsider. Med henblik på både at fjerne 
og blokere for indhold, som vedrører 
børnemisbrug, bør samarbejdet mellem 

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, som 
indeholder eller udbreder børnepornografi.
Til det formål kan der anvendes forskellige 
metoder, alt efter hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, herunder ved at gøre det 
nemmere for de kompetente retslige 
myndigheder eller politimyndigheder at 
beordre en blokering af sådanne websider
og tvinge internetudbyderne til at 
udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til de 
pågældende internetsider med henblik på 
at øge deres ansvar. Med henblik på både 
at fjerne og blokere for indhold, som 
vedrører børnemisbrug, bør samarbejdet 
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offentlige myndigheder etableres og 
styrkes, navnlig for at sikre, at nationale 
fortegnelser over websteder med 
børnepornografisk materiale er så 
fuldstændige som muligt og for at undgå 
dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske 
under hensyntagen til slutbrugernes 
rettigheder og i overensstemmelse med 
gældende retlige procedurer og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

mellem offentlige myndigheder etableres 
og styrkes, navnlig for at sikre, at nationale 
fortegnelser over websteder med 
børnepornografisk materiale er så 
fuldstændige som muligt og for at undgå 
dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske 
under hensyntagen til slutbrugernes 
rettigheder og i overensstemmelse med 
gældende retlige procedurer og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Or. fr

Ændringsforslag 85

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
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område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, som 
indeholder eller udbreder børnepornografi. 
Til det formål kan der anvendes forskellige 
metoder, alt efter hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, herunder ved at gøre det 
nemmere for de kompetente retslige 
myndigheder eller politimyndigheder at 
beordre en blokering af sådanne websider,
eller ved at støtte og anspore 
internetudbyderne til frivilligt at udarbejde 
adfærdskodekser og retningslinjer for at 
blokere adgangen til de pågældende 
internetsider. Med henblik på både at fjerne 
og blokere for indhold, som vedrører 
børnemisbrug, bør samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder etableres og 
styrkes, navnlig for at sikre, at nationale 
fortegnelser over websteder med 
børnepornografisk materiale er så 
fuldstændige som muligt og for at undgå 
dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske 
under hensyntagen til slutbrugernes 
rettigheder og i overensstemmelse med 
gældende retlige procedurer og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

område. Enhver webside, der indeholder 
billeder af seksuelt misbrug af børn, og 
som har sin oprindelse i en EU-
medlemsstat, skal fjernes. Da det trods 
adskillige forsøg imidlertid har vist sig at 
være vanskeligt at fjerne 
børnepornografisk indhold ved kilden, 
navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, som 
indeholder eller udbreder børnepornografi. 
Til det formål kan der anvendes forskellige 
metoder, alt efter hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, herunder ved at gøre det 
nemmere for de kompetente retslige 
myndigheder eller politimyndigheder at 
beordre en blokering af sådanne websider, 
eller ved at støtte og anspore 
internetudbyderne til frivilligt at udarbejde 
adfærdskodekser og retningslinjer for at 
blokere adgangen til de pågældende 
internetsider. Med henblik på både at fjerne 
og blokere for indhold, som vedrører 
børnemisbrug, bør samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder etableres og 
styrkes, navnlig for at sikre, at nationale 
fortegnelser over websteder med 
børnepornografisk materiale er så 
fuldstændige som muligt og for at undgå 
dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske 
under hensyntagen til slutbrugernes 
rettigheder og i overensstemmelse med 
gældende retlige procedurer og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Or. en
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Ændringsforslag 86
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Alle eventuelle personlige data 
anvendt ved gennemførelsen af dette 
direktiv beskyttes i overensstemmelse med 
alle EU-bestemmelserne for beskyttelse af 
privatliv og data.

Or. en

Ændringsforslag 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Alle eventuelle personlige data 
anvendt ved gennemførelsen af dette 
direktiv beskyttes i overensstemmelse med 
Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 
27. november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager1 og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 
2002 om behandling af personoplysninger 
og beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor2

(direktivet for e-”Privacy”) samt i henhold 
til principperne fastsat i Europarådets 
konvention af 28. juni 1981 om 
beskyttelse af det enkelte menneske i 
forbindelse med elektronisk 
databehandling af personoplysninger, 
som samtlige medlemsstater har 
ratificeret.
_____________
1 EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60.
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2 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Ændringsforslag 88
Lena Ek

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Kommissionen undersøger risici 
forbundet med og eventuelle negative 
følger af blokering af websider. 
Undersøgelsen skal omfatte en vurdering 
af risikoen for, at EU-borgernes 
demokratiske rettigheder undergraves, og 
tage i betragtning, at totalitære styrer 
hyppigt anvender blokering af websider 
som middel til at indskrænke 
ytringsfriheden.

Or. en

Ændringsforslag 89
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes navnlig i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og navnlig den 
menneskelige værdighed, forbuddet mod 
tortur og umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, 
børns rettigheder, retten til frihed og 
sikkerhed, ytrings- og 
informationsfriheden, beskyttelse af 
personoplysninger, adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol samt 
legalitetsprincippet og princippet om 
proportionalitet mellem lovovertrædelse og 

(15) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes navnlig i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og navnlig den 
menneskelige værdighed, forbuddet mod 
tortur og umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, 
børns rettigheder, retten til frihed og 
sikkerhed, ytrings- og 
informationsfriheden, beskyttelse af 
privatliv og personoplysninger, adgang til 
effektive retsmidler og til en upartisk 
domstol samt legalitetsprincippet og 
princippet om proportionalitet mellem 
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straf. Dette direktiv tilstræber navnlig at 
sikre, at disse rettigheder overholdes fuldt 
ud og bør gennemføres i overensstemmelse 
hermed.

lovovertrædelse og straf. Dette direktiv 
tilstræber navnlig at sikre, at disse 
rettigheder overholdes fuldt ud og bør 
gennemføres i overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 90
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet sigter mod at fastsætte 
minimumsregler vedrørende definitionen af 
forbrydelser og sanktioner på området 
seksuel udnyttelse af børn. Det sigter også 
mod at indføre fælles bestemmelser for at 
forbedre forebyggelsen af forbrydelser og 
beskyttelsen af ofre herfor.

Dette direktiv sigter mod at fastsætte 
minimumsregler vedrørende definitionen af 
forbrydelser og sanktioner på området 
seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 
børn samt fremlæggelse af materiale med 
seksuelt misbrug af børn. Det sigter også 
mod at indføre fælles bestemmelser for at 
forbedre forebyggelsen af forbrydelser og 
beskyttelsen af ofre herfor.

Or. en

Ændringsforslag 91
Antigoni Papadopoulou

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "barn": en person under 18 år a) “barn”: en mindreårig/person under den 
alder, hvor denne i henhold til national 
lovgivning gyldigt kan samtykke i kønslig 
omgang

Or. en

Ændringsforslag 92

Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "børnepornografi": b) "materiale om børnemisbrug":
(Denne ændring vedrører hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal der foretages 
tekniske rettelser i hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 93
Ernst Strasser

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "børnepornografi": b) "børnepornografi" eller "materiale om 
børnemisbrug":

Or. en

Ændringsforslag 94
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "børnepornografi": b) "billeder af børnemisbrug":

Or. en

Begrundelse

Child pornography and/or performances always involve sexual abuse of a child, and
therefore constitute evidence of a crime committed against a child. Recital 3 of the proposal 
recognises the link between the definition of “child pornography” and child sexual abuse. 
The use of the term “child pornography” in the proposal fails to acknowledge this link and 
weakens the proposals as it associates child abuse with conduct which, while pornographic, 
may be legal in an adult environment. Additionally, the word ‘pornography’ implies an 
element of consent on the part of the child and allows offenders and potential offenders to 
minimise the seriousness of what they are doing when they look at images.
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Ændringsforslag 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "børnepornografi": b) "børnepornografi" eller "materiale om 
seksuelt misbrug af børn":

Or. en

Ændringsforslag 96
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. ii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) enhver form for materiale, der 
afbilleder en person, der ser ud som et 
barn, der er involveret i virkelig eller 
simuleret eksplicit seksuel adfærd eller 
enhver form for afbildning af 
kønsorganerne på en person, der ser ud 
som et barn primært med seksuelt formål, 
eller

udgår

Or. de

Ændringsforslag 97
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) enhver form for materiale, der
afbilleder en person, der ser ud som et 
barn, der er involveret i virkelig eller 
simuleret eksplicit seksuel adfærd eller
enhver form for afbildning af
kønsorganerne på en person, der ser ud 
som et barn primært med seksuelt formål,
eller

iii) enhver form for materiale, der viser et 
barn eller et virtuelt billede af et barn, der 
er involveret i virkelig eller simuleret 
eksplicit seksuel adfærd, eller viser
kønsorganerne på et barn eller et virtuelt 
billede heraf primært med seksuelt formål,
eller
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Or. fr

Ændringsforslag 98
Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) realistiske billeder af et barn, der er 
involveret i eksplicit seksuel adfærd eller 
realistiske billeder af et barns kønsorganer, 
uanset om det pågældende barn virkelig 
eksisterer, primært med seksuelt formål

iv) realistiske billeder af et barn, der er 
involveret i eksplicit seksuel adfærd, eller 
realistiske billeder af et barns kønsorganer, 
primært med seksuelt formål

Or. en

Ændringsforslag 99
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) realistiske billeder af et barn, der er 
involveret i eksplicit seksuel adfærd eller 
realistiske billeder af et barns kønsorganer,
uanset om det pågældende barn virkelig 
eksisterer, primært med seksuelt formål

iv) realistiske billeder af et barn, der er 
involveret i eksplicit seksuel adfærd eller 
realistiske eller virtuelle billeder af et 
barns kønsorganer, primært med seksuelt 
formål

Or. fr

Ændringsforslag 100
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) realistiske billeder af et barn, der er 
involveret i eksplicit seksuel adfærd eller 
realistiske billeder af et barns kønsorganer, 
uanset om det pågældende barn virkelig 
eksisterer, primært med seksuelt formål

iv) realistiske billeder af et barn, der er 
involveret eller afbildes som værende 
involveret i eksplicit seksuel adfærd eller 
realistiske billeder af et barns kønsorganer, 
uanset om det pågældende barn virkelig 
eksisterer, primært med seksuelt formål
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Or. en

Ændringsforslag 101

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) børnepornografi udgør en form for 
børnemisbrug

Or. en

Ændringsforslag 102

Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) “seksuel udnyttelse af børn i 
forbindelse med rejse og turisme": 
seksuel udnyttelse af børn foretaget af en 
eller flere personer, som fra deres 
sædvanlige opholdssted rejser til et sted, 
hvor de kan have seksuel omgang med 
børn

Or. en

Begrundelse

Verdensturismeorganisationens (UNWTO) definition af turist, 1997.

Ændringsforslag 103
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) “seksuel udnyttelse af børn i 
forbindelse med rejse og turisme": 
seksuel udnyttelse af børn foretaget af en 
eller flere personer, som fra deres 
sædvanlige opholdssted rejser til et sted, 
hvor de kan have seksuel omgang med 
børn

Or. en

Begrundelse

Serious forms of child sexual abuse and exploitation currently not covered by EU legislation 
that would be criminalized by the proposed Directive encompass child sexual exploitation in 
travel and tourism. Whilst this is clearly recognized in the explanatory memorandum, the 
proposal fails to provide a definition of child sexual exploitation in travel and tourism. To 
address this problem, it is important that Member States agree on a common definition and 
harmonise their legislation accordingly. We therefore propose that child sexual exploitation 
in travel and tourism is explicitly defined as “the sexual exploitation of children by a person 
or persons who travel from their usual environment to a destination where they have sexual 
contact with children”. This would allow Member States to punish child sexual exploitation 
by any individual who does not normally live in the location where the abuse takes place, 
including domestic and international travellers.

Ændringsforslag 104
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) “seksuel udnyttelse af børn i 
forbindelse med rejse og turisme": 
seksuel udnyttelse af børn foretaget af en 
eller flere personer, som fra deres 
sædvanlige opholdssted rejser til et sted, 
hvor de kan have seksuel omgang med 
børn

Or. en
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Begrundelse

Serious forms of child sexual abuse and exploitation currently not covered by EU legislation 
that would be criminalized by the proposed Directive encompass child sexual exploitation in 
travel and tourism. Whilst this is clearly recognized in the explanatory memorandum, the 
proposal fails to provide a definition of child sexual exploitation in travel and tourism. To 
address this problem, it is important that Member States agree on a common definition and 
harmonise their legislation accordingly. We therefore propose that child sexual exploitation 
in travel and tourism is explicitly defined as “the sexual exploitation of children by a person 
or persons who travel from their usual environment to a destination where they have sexual 
contact with children”. This would allow Member States to punish child sexual exploitation 
by any individual who does not normally live in the location where the abuse takes place, 
including domestic and international travellers.

Ændringsforslag 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de forsætlige 
handlinger omhandlet i stk. 2-5 er 
strafbare.

1. Eftersom de strafferetlige systemer er 
en integreret del af de enkelte 
medlemsstater, træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de nedenfor anførte forsætlige handlinger 
anses for strafbare handlinger i henhold 
til lovgivningen, og at der i straffesystemet 
indføres sanktioner, som står i et rimeligt 
forhold til lovovertrædelsen.

Or. de

Ændringsforslag 106
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At udsætte et barn under den alder, hvor 
det i henhold til national lovgivning gyldigt 
kan samtykke i kønslig omgængelse, for 
med seksuelt formål at overvære seksuelt 
misbrug eller kønslig omgængelse, også 

2. At udsætte en person under den alder, 
hvor denne i henhold til national 
lovgivning gyldigt kan samtykke i kønslig 
omgang, for med seksuelt formål at 
overvære seksuelt misbrug eller kønslig 
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uden dets egen deltagelse, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

omgang, også uden dets egen deltagelse, 
udgør en handling som omhandlet i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At udsætte et barn under den alder, hvor 
det i henhold til national lovgivning gyldigt 
kan samtykke i kønslig omgængelse, for 
med seksuelt formål at overvære seksuelt 
misbrug eller kønslig omgængelse, også 
uden dets egen deltagelse, skal straffes med
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år.

2. At udsætte et barn under den alder, hvor 
det i henhold til national lovgivning gyldigt 
kan samtykke i kønslig omgang, for med 
seksuelt formål at overvære seksuelt 
misbrug eller kønslig omgang, også uden 
dets egen deltagelse, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
tre år.

Or. en

Ændringsforslag 108
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At udsætte et barn under den alder, hvor 
det i henhold til national lovgivning gyldigt 
kan samtykke i kønslig omgængelse, for 
med seksuelt formål at overvære seksuelt 
misbrug eller kønslig omgængelse, også 
uden dets egen deltagelse, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år.

2. At udsætte et barn under den alder, hvor 
det i henhold til national lovgivning gyldigt 
kan samtykke i kønslig omgang, for med 
seksuelt formål at overvære seksuelt 
misbrug eller kønslig omgang, også uden 
dets egen deltagelse, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år og udelukkelse fra at udøve hverv, 
der på en eller anden måde indebærer 
kontakt med børn.

Or. it
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Ændringsforslag 109
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. At have kønslig omgængelse med et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år.

3. At have kønslig omgang med en person
under den alder, hvor denne i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgang, udgør en handling som 
omhandlet i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 110
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. At have kønslig omgængelse med et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
fem år.

3. At have kønslig omgang med et barn 
under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgang, skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år
og udelukkelse fra at udøve hverv, der på 
en eller anden måde indebærer kontakt 
med børn.

Or. it

Ændringsforslag 111
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. At have kønslig omgængelse med et 
barn, hvor:

4. At have kønslig omgang med en person 
under 18 år, hvor:

i) gerningsmanden misbruger en anerkendt 
position med hensyn til tillid, myndighed 

i) gerningsmanden misbruger en anerkendt 
position med hensyn til tillid, myndighed 
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eller indflydelse i forhold til barnet, skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst otte år eller

eller indflydelse i forhold til denne, eller

ii) et særligt værgeløst barns situation 
misbruges, navnlig som følge af et psykisk 
eller fysisk handicap eller en 
afhængighedssituation, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
otte år, eller

ii) en særlig værgeløs persons situation 
misbruges, navnlig som følge af et psykisk 
eller fysisk handicap eller en 
afhængighedssituation, eller

iii) der gøres brug af tvang, magt eller 
trusler, skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år.

iii) der gøres brug af tvang, magt eller 
trusler

udgør en handling som omhandlet i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 112
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – nr. iii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) der gøres brug af tvang, magt eller 
trusler, skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år.

iii) der gøres brug af tvang, magt eller 
trusler, skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år og 
udelukkelse fra at udøve hverv, der på en 
eller anden måde indebærer kontakt med 
børn.

Or. it

Ændringsforslag 113
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. At tvinge et barn til kønslig omgængelse
med tredjemand skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst ti år.

5. At tvinge en person under 18 år til 
kønslig omgang med tredjemand udgør en 
handling som omhandlet i stk. 1.

Or. de
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Ændringsforslag 114
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. At tvinge et barn til kønslig omgængelse
med tredjemand skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst ti år.

5. At tvinge et barn til kønslig omgang med 
tredjemand skal straffes med fængsel med 
en maksimumsstraf på mindst ti år og 
udelukkelse fra at udøve hverv, der på en 
eller anden måde indebærer kontakt med 
børn.

Or. it

Ændringsforslag 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. At tvinge et barn til kønslig omgængelse
med tredjemand skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst ti år.

5. At tvinge, presse eller true et barn til 
kønslig omgang med tredjemand skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år.

Or. en

Ændringsforslag 116
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de forsætlige
handlinger omhandlet i stk. 2-11 er 
strafbare.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de i stk. 2-11 
omtalte handlinger er strafbare.

Or. en
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Ændringsforslag 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de forsætlige 
handlinger omhandlet i stk. 2-11 er 
strafbare.

1. Eftersom de strafferetlige systemer er 
en integreret del af de enkelte 
medlemsstater, træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de nedenfor anførte forsætlige handlinger 
anses for strafbare handlinger i henhold 
til lovgivningen, og at der i straffesystemet 
indføres sanktioner, som står i et rimeligt 
forhold til lovovertrædelsen.

Or. de

Ændringsforslag 118
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de forsætlige
handlinger omhandlet i stk. 2-11 er 
strafbare.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de i stk. 2-11
omhandlede handlinger, der har til formål 
at manipulere børn til at begå 
forbrydelser, er strafbare.

Or. en

Ændringsforslag 119
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år.

2. En gerningsmand, der får et barn til
eller rekrutterer det til at deltage i 
pornografisk optræden, eller som drager 
fordel af eller på anden måde udnytter et 
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barn til sådanne formål, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst
fem år, hvis barnet ikke har nået den 
seksuelle lavalder, og mindst to år, hvis 
barnet er over denne alder.

Or. en

Ændringsforslag 120
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

2. At hverve en person under 18 år til 
deltagelse i pornografisk optræden udgør 
en handling som omhandlet i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 121

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

2. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden udgør 
børnemisbrug og skal derfor straffes med 
fængsel af en varighed, der fastlægges af 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 122
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år.

2. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år og udelukkelse fra at udøve hverv, 
der på en eller anden måde indebærer 
kontakt med børn.

Or. it

Begrundelse

Udnyttelse af børn skal kunne straffes med strengere sanktioner og et forbud mod at arbejde i 
kontakt med børn. 

Ændringsforslag 123
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år.

2. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år samt en passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 124
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i pornografisk 
optræden skal straffes med fængsel med 
en maksimumsstraf på mindst to år.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 125
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i pornografisk 
optræden skal straffes med fængsel med 
en maksimumsstraf på mindst to år.

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte, at en person under 18 år deltager
i pornografisk optræden, udgør en 
handling som omhandlet i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 126

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i pornografisk 
optræden skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i pornografisk 
optræden udgør børnemisbrug og skal
derfor straffes med fængsel af en 
varighed, der fastlægges af 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 127
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i pornografisk 
optræden skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i pornografisk 
optræden skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år og 
udelukkelse fra at udøve hverv, der på en 
eller anden måde indebærer kontakt med 
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børn.

Or. it

Begrundelse

Udnyttelse af børn skal kunne straffes med strengere sanktioner og et forbud mod at arbejde i 
kontakt med børn. 

Ændringsforslag 128
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i pornografisk 
optræden skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i pornografisk 
optræden skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år samt en 
passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 129

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bevidst at overvære pornografisk 
optræden, hvori børn deltager, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

4. At overvære pornografisk optræden, 
hvori børn deltager, udgør børnemisbrug 
og skal derfor straffes med fængsel af en 
varighed, der fastlægges af 
medlemsstaten.

Or. en
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Ændringsforslag 130
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bevidst at overvære pornografisk 
optræden, hvori børn deltager, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

4. Bevidst at overvære pornografisk 
optræden, hvori personer under 18 år
deltager, udgør en handling som 
omhandlet i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 131
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bevidst at overvære pornografisk 
optræden, hvori børn deltager, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

4. Bevidst overværelse af pornografisk 
optræden, hvori der deltager et barn, skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år, hvis 
barnet ikke har nået den seksuelle 
lavalder, og mindst ét år, hvis barnet er 
over denne alder.

Or. en

Ændringsforslag 132
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bevidst at overvære pornografisk 
optræden, hvori børn deltager, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

4. At hverve et barn til deltagelse i
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år og udelukkelse fra at udøve hverv, 
der på en eller anden måde indebærer 
kontakt med børn.
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Or. it

Begrundelse

Udnyttelse af børn skal kunne straffes med strengere sanktioner og et forbud mod at arbejde i 
kontakt med børn. 

Ændringsforslag 133
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bevidst at overvære pornografisk 
optræden, hvori børn deltager, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

4. Bevidst at overvære pornografisk 
optræden, hvori børn deltager, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år samt en passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 134
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden kan straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 135

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. At hverve et barn til deltagelse i 5. At hverve et barn til deltagelse i 
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pornografisk optræden kan straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år.

pornografisk optræden udgør 
børnemisbrug og skal derfor straffes med 
fængsel af en varighed, der fastlægges af 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 136
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden kan straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år.

5. At hverve en person under 18 år til 
deltagelse i pornografisk optræden udgør 
en handling som omhandlet i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 137
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden kan straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
fem år.

5. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
fem år og udelukkelse fra at udøve hverv, 
der på en eller anden måde indebærer 
kontakt med børn.

Or. it

Ændringsforslag 138
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. At hverve et barn til deltagelse i 5. At hverve et barn til deltagelse i 
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pornografisk optræden kan straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
fem år.

pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
fem år samt en passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 139
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år.

6. Enhver person, der foranlediger eller 
udnytter, at en person under 18 år 
deltager i seksuelle handlinger, ved at 
tilbyde eller love penge eller andre former 
for aflønning eller erkendtlighed som 
modydelse, uanset om betalingen, løftet 
eller vederlaget gives til personen under 
18 år eller tredjemand, skal anses for at 
være skyldig i at have begået en forsætlig 
handling som defineret i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 140
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år.

6. En gerningsmand, der får et barn til
eller rekrutterer det til at deltage i 
børneprostitution, eller som drager fordel 
af eller på anden måde udnytter et barn til 
sådanne formål, skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst otte år, 
hvis barnet ikke har nået den seksuelle 
lavalder, og mindst fem år, hvis barnet er 
over denne alder.

Or. en
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Ændringsforslag 141

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel
med en maksimumsstraf på mindst fem 
år.

6. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution udgør børnemisbrug og
skal derfor straffes med fængsel af en 
varighed, der fastlægges af 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 142
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år.

6. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år
og udelukkelse fra at udøve hverv, der på 
en eller anden måde indebærer kontakt 
med børn.

Or. it

Begrundelse

Udnyttelse af børn skal kunne straffes med strengere sanktioner og et forbud mod at arbejde i 
kontakt med børn.

Ændringsforslag 143
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år.

6. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år
samt en passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 144
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år

udgår

Or. en

Ændringsforslag 145
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år

udgår

Or. de

Ændringsforslag 146

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel
med en maksimumsstraf på mindst fem år

7. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i 
børneprostitution udgør børnemisbrug og
skal derfor straffes med fængsel af en 
varighed, der fastlægges af 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 147
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år

7. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år
og udelukkelse fra at udøve hverv, der på 
en eller anden måde indebærer kontakt 
med børn.

Or. it

Begrundelse

Udnyttelse af børn skal kunne straffes med strengere sanktioner og et forbud mod at arbejde i 
kontakt med børn. 

Ændringsforslag 148
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i 

7. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i 
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børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år.

børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år
samt en passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 149
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. At have kønslig omgængelse med et 
barn, hvor der er tale om 
børneprostitution, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år.

8. Enhver person, der har kønslig omgang
med en person under 18 år og som 
modydelse tilbyder eller lover penge eller 
andre former for aflønning eller 
erkendtlighed, uanset om betalingen, 
løftet eller vederlaget gives til personen 
under 18 år eller tredjemand, skal anses 
for at være skyldig i at have begået en 
forsætlig handling som defineret i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 150
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. At have kønslig omgængelse med et 
barn, hvor der er tale om børneprostitution, 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år.

8. At have kønslig omgang med et barn, 
hvor der er tale om børneprostitution, skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år, hvis 
barnet ikke har nået den seksuelle 
lavalder, og mindst to år, hvis barnet er 
over denne alder.

Or. en
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Ændringsforslag 151
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. At have kønslig omgængelse med et 
barn, hvor der er tale om børneprostitution, 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år.

8. At have kønslig omgang med et barn, 
hvor der er tale om børneprostitution, skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år samt en 
passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 152
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. At have kønslig omgængelse med et 
barn, hvor der er tale om børneprostitution, 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år.

8. At have kønslig omgang med et barn, 
hvor der er tale om børneprostitution, skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år og 
udelukkelse fra at udøve hverv, der på en 
eller anden måde indebærer kontakt med 
børn.

Or. it

Begrundelse

Udnyttelse af børn skal kunne straffes med strengere sanktioner og et forbud mod at arbejde i 
kontakt med børn. 

Ændringsforslag 153
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. At have kønslig omgængelse med et 8. At have kønslig omgang med et barn, 
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barn, hvor der er tale om børneprostitution, 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år.

hvor der er tale om børneprostitution, eller 
at indvillige i et sådant forhold, uanset om 
den seksuelle handling finder sted, skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst seks år.

Or. en

Ændringsforslag 154

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. At have kønslig omgængelse med et 
barn, hvor der er tale om børneprostitution, 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år.

8. At have kønslig omgang med et barn, 
hvor der er tale om børneprostitution,
udgør børnemisbrug og skal derfor
straffes med fængsel af en varighed, der 
fastlægges af medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 155
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. At tvinge et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
otte år.

9. At presse eller tvinge et barn til 
deltagelse i pornografisk optræden, eller at 
true et barn med dette formål, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst otte år, hvis barnet ikke har nået 
den seksuelle lavalder, og mindst fem år, 
hvis barnet er over denne alder.

Or. en

Ændringsforslag 156

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. At tvinge et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst otte år.

9. At tvinge et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden udgør 
børnemisbrug og skal derfor straffes med 
fængsel af en varighed, der fastlægges af 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 157
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. At tvinge et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst otte år.

9. At tvinge en person under 18 år til 
deltagelse i pornografisk optræden udgør 
en handling som omhandlet i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 158
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. At tvinge et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
otte år.

9. At tvinge et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
otte år samt en passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 159
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 9 



AM\854749DA.doc 69/159 PE456.647v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. At tvinge et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
otte år.

9. At tvinge et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
otte år og udelukkelse fra at udøve hverv, 
der på en eller anden måde indebærer 
kontakt med børn.

Or. it

Ændringsforslag 160
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst otte år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 161
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst otte år.

10. Enhver person, der hverver eller 
tvinger en person under 18 år til at 
deltage i seksuelle handlinger ved at 
tilbyde eller love penge eller andre former 
for aflønning eller erkendtlighed som 
modydelse, uanset om betalingen, løftet 
eller vederlaget gives til personen under 
18 år eller tredjemand, skal anses for at 
være skyldig i at have begået en forsætlig 
handling som defineret i stk. 1.

Or. de
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Ændringsforslag 162

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel
med en maksimumsstraf på mindst otte år.

10. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution udgør børnemisbrug og
skal derfor straffes med fængsel af en 
varighed, der fastlægges af 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 163
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst otte år.

10. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst otte år
og udelukkelse fra at udøve hverv, der på 
en eller anden måde indebærer kontakt 
med børn.

Or. it

Ændringsforslag 164
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst otte år.

10. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst otte år
samt en passende bødestraf.
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Or. en

Ændringsforslag 165
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. At tvinge et barn til børneprostitution 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 166
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. At tvinge et barn til børneprostitution 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år.

11. At presse eller tvinge et barn til 
børneprostitution, eller at true et barn med 
dette formål, skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst ti år, 
hvis barnet ikke har nået den seksuelle 
lavalder, og mindst fem år, hvis barnet er 
over denne alder.

Or. en

Ændringsforslag 167

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. At tvinge et barn til børneprostitution 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år.

11. At tvinge et barn til børneprostitution
udgør børnemisbrug og skal derfor
straffes med fængsel af en varighed, der 
fastlægges af medlemsstaten.
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Or. en

Ændringsforslag 168
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. At tvinge et barn til børneprostitution 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år.

11. At tvinge et barn til børneprostitution 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år og 
udelukkelse fra at udøve hverv, der på en 
eller anden måde indebærer kontakt med 
børn.

Or. it

Ændringsforslag 169
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. At tvinge et barn til børneprostitution 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år.

11. At tvinge et barn til børneprostitution 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år samt en 
passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 170
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lovovertrædelser i forbindelse med 
børnepornografi

Lovovertrædelser i forbindelse med 
materiale, der afbilder kønslig omgang 
med personer under 18 år

Or. de



AM\854749DA.doc 73/159 PE456.647v02-00

DA

Ændringsforslag 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de forsætlige 
handlinger omhandlet i stk. 2-6 er 
strafbare.

1. Eftersom de strafferetlige systemer er 
en integreret del af de enkelte 
medlemsstater, træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de nedenfor anførte forsætlige handlinger 
anses for strafbare handlinger i henhold 
til lovgivningen, og at der i straffesystemet 
indføres sanktioner, som står i et rimeligt 
forhold til lovovertrædelsen.

Or. de

Ændringsforslag 172
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anskaffelse eller besiddelse af 
børnepornografi skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst ét år.

2. Anskaffelse eller besiddelse af 
materiale, der afbilder kønslig omgang 
med en person under 18 år, udgør en 
handling som omhandlet i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 173

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anskaffelse eller besiddelse af 
børnepornografi skal straffes med fængsel
med en maksimumsstraf på mindst ét år.

2. Anskaffelse eller besiddelse af 
børnepornografi skal straffes med fængsel
af en varighed, der fastlægges af 
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medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 174
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anskaffelse eller besiddelse af 
børnepornografi skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst ét år.

2. Anskaffelse eller besiddelse af 
børnepornografi skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst ét år
samt en passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 175
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
børnepornografi ved hjælp af 
informations- og 
kommunikationsteknologi skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst ét år.

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
børnepornografi skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst ét år.

Or. en

Ændringsforslag 176
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
børnepornografi ved hjælp af 
informations- og kommunikationsteknologi 
skal straffes med fængsel med en 

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
materiale, der afbilder kønslig omgang 
med en person under 18 år, ved hjælp af 
informations- og kommunikationsteknologi 
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maksimumsstraf på mindst ét år. udgør en handling som omhandlet i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 177

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
børnepornografi ved hjælp af informations-
og kommunikationsteknologi skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst ét år.

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
børnepornografi ved hjælp af informations-
og kommunikationsteknologi skal straffes 
med fængsel af en varighed, der 
fastlægges af medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 178
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
børnepornografi ved hjælp af informations-
og kommunikationsteknologi skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst ét år.

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
børnepornografi ved hjælp af informations-
og kommunikationsteknologi skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst ét år samt en passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 179
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
børnepornografi ved hjælp af informations-

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
børnepornografi ved hjælp af informations-
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og kommunikationsteknologi skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst ét år.

og kommunikationsteknologi skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst ét år. Ethvert bevidst forbrug af 
børnepornografi anses for ulovligt, uanset 
om det sete materiale var gemt på 
gerningsmandens computer eller ej. Ser 
gerningsmanden bevidst børnepornografi, 
uanset om billederne er blevet gemt på 
dennes computer eller ej, gør han eller 
hun sig skyldig i gentagen viktimisering 
af det barn, der fremstilles i materialet.
Der er desuden risiko for en stigning i 
gerningsmandens seksuelle interesse for 
børn.

Or. lt

Ændringsforslag 180
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Distribution, udbredelse eller 
transmission af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

4. Distribution, udbredelse eller 
transmission af materiale, der afbilder 
kønslig omgang med en person under 18 
år, udgør en handling som omhandlet i 
stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 181

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Distribution, udbredelse eller 
transmission af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

4. Distribution, udbredelse eller 
transmission af børnepornografi skal 
straffes med fængsel af en varighed, der 
fastlægges af medlemsstaten.
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Or. en

Ændringsforslag 182
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Distribution, udbredelse eller 
transmission af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

4. Distribution, udbredelse eller 
transmission af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år samt en 
passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 183
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Udbydelse, levering eller til 
rådighedsstillelse af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

5. Udbydelse, levering eller 
tilrådighedsstillelse af materiale, der 
afbilder kønslig omgang med en person 
under 18 år, udgør en handling som 
omhandlet i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 184

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Udbydelse, levering eller til 
rådighedsstillelse af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

5. Udbydelse, levering eller
tilrådighedsstillelse af børnepornografi 
skal straffes med fængsel af en varighed, 
der fastlægges af medlemsstaten.
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Or. en

Ændringsforslag 185
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Udbydelse, levering eller til 
rådighedsstillelse af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

5. Udbydelse, levering eller
tilrådighedsstillelse af børnepornografi 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år samt en 
passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 186
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fremstilling af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år.

6. Fremstilling af materiale, der afbilder 
kønslig omgang med en person under 18 
år, udgør en handling som omhandlet i 
stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 187

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fremstilling af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år.

6. Fremstilling af børnepornografi skal 
straffes med fængsel af en varighed, der 
fastlægges af medlemsstaten.

Or. en
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Ændringsforslag 188
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fremstilling af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år.

6. Fremstilling af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år samt en 
passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 189
Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Det skal være op til medlemsstaterne 
at bestemme, om denne artikel skal finde 
anvendelse på de tilfælde i forbindelse 
med børnepornografi, der er omhandlet i 
artikel 2, litra b), nr. iii), når en virkelig 
person, der ser ud som et barn, faktisk var 
18 år eller derover på det tidspunkt, hvor 
vedkommende blev afbildet.

Or. en

Ændringsforslag 190
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Hvervning af børn til seksuelle formål
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger er strafbare:
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Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold 
til national lovgivning gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgængelse, for med 
forsæt til at begå lovovertrædelserne i 
artikel 3, stk. 3, og artikel 5, stk. 6, hvis 
dette forslag er blevet fulgt op med 
faktiske handlinger, der fører til et sådant 
møde, skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

Or. de

Ændringsforslag 191
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger er strafbare:

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger anses for strafbare, 
og at der i straffesystemet indføres 
sanktioner, som står i et rimeligt forhold 
til lovovertrædelsen.

Or. de

Ændringsforslag 192
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende
forsætlige handlinger er strafbare:

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
handlinger med det formål at manipulere 
et barn er strafbare:

Or. en
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Ændringsforslag 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, for med forsæt til at 
begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3,
og artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag er 
blevet fulgt op med faktiske handlinger, 
der fører til et sådant møde, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

En voksen, der ved hjælp af skrevne eller 
talte ord eller ved fremvisning af 
pornografisk materiale påvirker et barn 
under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgang, med henblik på at begå
nogen af lovovertrædelserne i artikel 3, 
stk. 3, artikel 4, stk. 2, eller artikel 5, stk. 
6, straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

Or. en

Ændringsforslag 194
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, for med forsæt til at 
begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, 
og artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag er 
blevet fulgt op med faktiske handlinger, 
der fører til et sådant møde, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

En voksen, som overtaler et barn under 
den alder, hvor det i henhold til national 
lovgivning gyldigt kan samtykke i kønslig 
omgang, herunder ved hjælp af 
informations- og 
kommunikationsteknologi, til at begå 
lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, og 
artikel 5, stk. 6, straffes med fængsel med 
en maksimumsstraf på mindst to år.

Or. en



PE456.647v02-00 82/159 AM\854749DA.doc

DA

Ændringsforslag 195
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, for med forsæt til at 
begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, 
og artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag er 
blevet fulgt op med faktiske handlinger, 
der fører til et sådant møde, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

Et forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde en 
person under den alder, hvor denne i 
henhold til national lovgivning gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgang, for med forsæt 
at begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 
3, og artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag er 
blevet fulgt op med faktiske handlinger, 
der fører til et sådant møde, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

Or. de

Ændringsforslag 196

Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold 
til national lovgivning gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgængelse, for med 
forsæt til at begå lovovertrædelserne i 
artikel 3, stk. 3, og artikel 5, stk. 6, hvis 
dette forslag er blevet fulgt op med faktiske 
handlinger, der fører til et sådant møde, 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

Forslag, der fremsættes af en voksen på en 
hvilken som helst måde, herunder ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde
eller på anden måde antaste et barn for 
med forsæt til at begå lovovertrædelserne i 
artikel 3, stk. 3, og artikel 5, stk. 6, hvis 
dette forslag er blevet fulgt op med faktiske 
handlinger, der fører til et sådant møde
eller en sådan kontakt, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år.

Or. en
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Ændringsforslag 197
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, for med forsæt til at 
begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, 
og artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag er 
blevet fulgt op med faktiske handlinger, 
der fører til et sådant møde, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

Forslag, der fremsættes af en voksen om at 
møde et barn under den alder, hvor det i 
henhold til national lovgivning gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgang, for med forsæt 
til at begå lovovertrædelserne i artikel 3, 
stk. 3, og artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag 
er blevet fulgt op med faktiske handlinger, 
der fører til et sådant møde, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

Or. en

Ændringsforslag 198
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, for med forsæt til at 
begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, 
og artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag er 
blevet fulgt op med faktiske handlinger, 
der fører til et sådant møde, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

Forslag, der fremsættes af en voksen om at 
møde et barn under den alder, hvor det i 
henhold til national lovgivning gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgang, for med forsæt 
til at begå lovovertrædelserne i artikel 3, 
stk. 3, og artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag 
er blevet fulgt op med faktiske handlinger, 
der fører til et sådant møde, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

Or. lt
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Begrundelse

Eftersom børnelokkeri kan finde sted ikke alene over internettet, bør ordene ”ved hjælp af 
informations- og kommunikationsteknologi” udgå.

Ændringsforslag 199

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, for med forsæt til at 
begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, 
og artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag er 
blevet fulgt op med faktiske handlinger, 
der fører til et sådant møde, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgang, for med forsæt til at begå 
lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, og 
artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag er blevet 
fulgt op med faktiske handlinger, der fører 
til et sådant møde, skal straffes med 
fængsel af en varighed, der fastlægges af 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 200
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, for med forsæt til at 
begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, 
og artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag er 
blevet fulgt op med faktiske handlinger, 

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgang, for med forsæt til at begå 
lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, og 
artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag er blevet 
fulgt op med faktiske handlinger, der fører 
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der fører til et sådant møde, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

til et sådant møde, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år samt en passende bødestraf.

Or. en

Ændringsforslag 201
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er nødvendigt at kriminalisere 
børnelokkeri til seksuelle formål for at 
sætte politiet i stand til at forebygge et 
forestående møde mellem et barn og en 
gerningsmand i stedet for at skulle vente, 
indtil der faktisk er sket et overgreb.

Or. lt

Ændringsforslag 202
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at anstiftelse, 
medvirken og tilskyndelse til at begå 
lovovertrædelserne i artikel 3-6 er
strafbart.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at anstiftelse, 
medvirken og tilskyndelse til at begå 
lovovertrædelserne i artikel 3-6 anses for 
strafbare handlinger i henhold til
lovgivningen, og at der i straffesystemet 
indføres sanktioner, der afspejler disse 
handlingers alvorlige karakter.

Or. de

Ændringsforslag 203
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at forsøg på at 
begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, 
4 og 5, og artikel 3, stk. 2 med hensyn til at 
overvære seksuelt misbrug, artikel 4, stk. 2 
og 3, artikel 4, stk. 5-11, artikel 5, stk. 2, 
og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, er strafbare.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at forsøg på at 
begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, 
4 og 5, og artikel 3, stk. 2 med hensyn til at 
overvære seksuelt misbrug, artikel 4, stk. 2 
og 3, artikel 4, stk. 5-11, artikel 5, stk. 2, 
og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, anses for
strafbare handlinger i henhold til
lovgivningen, og at der i straffesystemet 
indføres sanktioner, der afspejler disse 
handlingers alvorlige karakter.

Or. de

Ændringsforslag 204
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger er strafbare:

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger forhindres eller 
forbydes og anses for strafbare handlinger 
i henhold til lovgivningen, samt at der i 
straffesystemet indføres sanktioner, der 
afspejler disse handlingers alvorlige 
karakter:

Or. de

Ændringsforslag 205

Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilrettelæggelse af rejsearrangementer 
med det formål at begå lovovertrædelserne 

b) tilrettelæggelse af rejsearrangementer
og/eller andre arrangementer med det 
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i artikel 3-6. formål at begå lovovertrædelserne i artikel 
3-6.

Or. en

Begrundelse

Der mindes om, at med hensyn til tilrettelæggelse af børnesexturisme omfatter aktører, der 
gør det lettere at misbruge og udnytte børn seksuelt, ikke blot personer, der tilrettelægger 
rejser (f.eks. turoperatører og rejsebureauer), men også en række mellemmænd, der leverer 
andre serviceydelser (såsom hoteller, herberger, turguider, oversættelsestjenester m.v.).

Ændringsforslag 206
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilrettelæggelse af rejsearrangementer 
med det formål at begå lovovertrædelserne 
i artikel 3-6.

b) tilrettelæggelse af rejsearrangementer
og/eller andre arrangementer med det 
formål at begå lovovertrædelserne i artikel 
3-6.

Or. en

Begrundelse

Der mindes om, at med hensyn til tilrettelæggelse af børnesexturisme omfatter aktører, der 
gør det lettere at misbruge og udnytte børn seksuelt, ikke blot personer, der tilrettelægger 
rejser (f.eks. turoperatører og rejsebureauer), men også en række mellemmænd, der leverer 
andre serviceydelser (såsom hoteller, herberger, turguider, oversættelsestjenester m.v.).

Ændringsforslag 207
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilrettelæggelse af rejsearrangementer 
med det formål at begå lovovertrædelserne 
i artikel 3-6.

b) tilrettelæggelse af rejsearrangementer
og/eller andre arrangementer med det 
formål at begå lovovertrædelserne i artikel 
3-6.
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Or. en

Begrundelse

Der mindes om, at med hensyn til tilrettelæggelse af børnesexturisme omfatter aktører, der 
gør det lettere at misbruge og udnytte børn seksuelt, ikke blot personer, der tilrettelægger 
rejser (f.eks. turoperatører og rejsebureauer), men også en række mellemmænd, der leverer 
andre serviceydelser (såsom hoteller, herberger, turguider, oversættelsestjenester m.v.).

Ændringsforslag 208
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) faktiske handlinger i forbindelse med 
rejser med henblik på at have samleje med 
et barn, der fører til et møde, uanset det 
faktiske seksuelle misbrug og den faktiske 
seksuelle udnyttelse af barnet.

Or. en

Begrundelse

At straffe hensigten at begå lovovertrædelser vedrørende seksuel udnyttelse af børn i 
forbindelse med rejser og turisme tjener til at styrke de forebyggende foranstaltninger og at 
stoppe rejsende gerningsmænd, før de handler på deres ondsindede hensigter.

Ændringsforslag 209
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) faktiske handlinger i forbindelse med 
rejser med henblik på at have samleje med 
et barn, der fører til et møde, uanset det 
faktiske seksuelle misbrug og den faktiske 
seksuelle udnyttelse af barnet.

Or. en
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Ændringsforslag 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, med 
hensyn til at overvære kønslig 
omgængelse, og artikel 3, stk. 3, artikel 4,
stk. 2 og 4, og artikel 5 gælder ikke kønslig 
omgængelse mellem samtykkende børn 
eller kønslig omgængelse, som involverer 
samtykkende personer, der med hensyn til 
alder og psykologisk og fysisk udvikling 
eller modenhed er tæt på hinanden, for så 
vidt som den ikke involverer nogen form 
for misbrug.

Bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, med 
hensyn til at overvære kønslig omgang, og
artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2 og 4, og 
artikel 5 kan fraviges, for så vidt angår
kønslig omgang mellem samtykkende børn 
eller kønslig omgang, som involverer 
samtykkende personer, der med hensyn til 
alder og psykologisk og fysisk udvikling 
eller modenhed er tæt på hinanden, for så 
vidt som den ikke involverer nogen form 
for misbrug, herunder misbrug som anført 
i artikel 3, stk. 4 og 5, og bedømmes af 
domstolene fra sag til sag og i 
overensstemmelse med nationale 
bestemmelser til gennemførelse af loven 
om seksuel lavalder.

Or. en

Ændringsforslag 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, med 
hensyn til at overvære kønslig 
omgængelse, og artikel 3, stk. 3, artikel 4, 
stk. 2 og 4, og artikel 5 gælder ikke kønslig 
omgængelse mellem samtykkende børn 
eller kønslig omgængelse, som involverer 
samtykkende personer, der med hensyn til 
alder og psykologisk og fysisk udvikling 
eller modenhed er tæt på hinanden, for så 
vidt som den ikke involverer nogen form 
for misbrug.

Bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, med 
hensyn til at overvære kønslig omgang, og 
artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2 og 4, og 
artikel 5 gælder ikke kønslig omgang
mellem samtykkende børn eller kønslig 
omgang, som involverer samtykkende 
personer, der med hensyn til alder og 
psykologisk og fysisk udvikling eller 
modenhed er tæt på hinanden, for så vidt 
som den ikke involverer nogen form for 
misbrug, udnyttelse, tvang, magt eller
trusler.
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Or. en

Ændringsforslag 212
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at når de 
strafbare handlinger, der er omhandlet i 
artikel 3 til 5, begås af et barn, skal de 
være underlagt passende alternative 
foranstaltninger, der er tilpasset 
specifikke genopdragelsesbehov i henhold 
til national lovgivning, under 
hensyntagen til gerningsmandens alder, 
nødvendigheden af at undgå 
kriminalisering og målsætningen om 
social reintegration af barnet.

Or. en

Ændringsforslag 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) barnet er under den alder, hvor det i 
henhold til national lovgivning gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgængelse

a) barnet er under den alder, hvor det i 
henhold til national lovgivning gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgang, eller viser 
tegn på en langsommere psykologisk og 
fysisk udvikling

Or. en

Ændringsforslag 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lovovertrædelsen er begået mod et 
særligt værgeløst barn, navnlig som følge 
af psykisk eller fysisk handicap eller en 
afhængighedssituation

b) lovovertrædelsen er begået mod et 
særligt værgeløst barn, navnlig som følge 
af psykisk eller fysisk handicap eller en 
afhængighedssituation eller af en 
midlertidig ændring i den psykofysiske 
opfattelsesevne forbundet med indtagelse 
af stoffer eller alkohol eller en anden 
anerkendt form for afhængighed

Or. it

Ændringsforslag 215
Mariya Nedelcheva

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) lovovertrædelsen er begået af et 
familiemedlem, en person, der bor sammen 
med barnet, eller en person, der har 
misbrugt sin myndighed

c) lovovertrædelsen er begået af et 
familiemedlem, en person, der bor sammen 
med barnet, eller en person, der har 
misbrugt sin anerkendte position med 
hensyn til tillid, myndighed eller 
indflydelse i forhold til barnet

Or. fr

Ændringsforslag 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) overtrædelsen blev begået i 
forbindelse med rejser til udlandet, hvor 
en sådan rejse var afholdt eller foretaget 
for at begå nogen af de lovovertrædelser, 
der er omhandlet i artikel 3 til 6

Or. en
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Ændringsforslag 217
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra h 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) lovovertrædelsen er begået med brug af 
grov vold, eller barnet blev forvoldt 
alvorlig skade ved lovovertrædelsen.

h) lovovertrædelsen er begået med brug af 
grov vold eller trusler, eller barnet blev –
eller efter al sandsynlighed ville blive –
forvoldt alvorlig skade ved 
lovovertrædelsen.

Or. en

Ændringsforslag 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 
person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
midlertidigt eller varigt kan udelukkes fra 
at udøve hverv, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn.

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 
person, som er blevet dømt for en af
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
midlertidigt eller permanent kan udelukkes 
fra at udøve professionelle og frivillige 
aktiviteter, der indebærer tilsyn med børn.

Or. en

Ændringsforslag 219
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 
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person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
midlertidigt eller varigt kan udelukkes fra 
at udøve hverv, der indebærer regelmæssig
kontakt med børn.

person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
midlertidigt eller varigt kan udelukkes fra 
at udøve hverv, der indebærer kontakt med 
børn, som er overladt til vedkommendes 
omsorg.

Or. en

Ændringsforslag 220
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 
person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
midlertidigt eller varigt kan udelukkes fra 
at udøve hverv, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn.

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 
person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
midlertidigt eller varigt udelukkes fra at 
udøve hverv, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have en forpligtelse til at sikre, at personer, der er dømt for nogen af 
lovovertrædelserne i direktivet, forhindres i at udøve aktiviteter, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn.

Ændringsforslag 221
Mariya Nedelcheva

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 
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person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
midlertidigt eller varigt kan udelukkes fra 
at udøve hverv, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn.

person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
midlertidigt eller varigt kan udelukkes fra 
at udøve enhver form for hverv, der 
indebærer regelmæssig kontakt med børn.

Or. fr

Ændringsforslag 222

Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
dømmende medlemsstat i sit 
strafferegister opfører den i stk. 1 
omhandlede foranstaltning.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at
arbejdsgivere, når de rekrutterer en 
ansøger til stillinger, hvor der arbejdes 
med børn, og/eller rekrutterer en person 
til aktiviteter, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn, forpligtes til i 
overensstemmelse med national 
lovgivning på enhver relevant måde, 
såsom direkte adgang, adgang efter 
anmodning eller via den pågældende 
person, at undersøge eksistensen af 
eventuelle domme for en af 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, som er 
opført i strafferegisteret, eller om enhver 
udelukkelse fra at udøve aktiviteter, der 
indebærer regelmæssig kontakt med børn, 
som følge af en dom for en af 
lovovertrædelserne i artikel 3-7. I givet 
fald bør strafferegisteret i enhver 
medlemsstat, hvor ansøgeren har været 
bosat i mere end to år, kontrolleres.

Or. en

Ændringsforslag 223
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
dømmende medlemsstat i sit 
strafferegister opfører den i stk. 1 
omhandlede foranstaltning.

2. Medlemsstaternes myndigheder skal på 
en passende måde og i overensstemmelse 
med national ret sikre, at sådanne 
oplysninger også kan indhentes fra 
strafferegistre i andre medlemsstater.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at når de 
rekrutterer personale til aktiviteter, der 
indebærer kontakt med børn, skal 
arbejdsgiverne have ret til at indhente 
oplysninger fra de kompetente 
myndigheder i enhver medlemsstat om 
eksistensen af domme for en 
lovovertrædelse som omhandlet i artikel 3 
til 7 eller om yderligere foranstaltninger i 
forbindelse med disse domme. Hvis der 
skulle opstå alvorlig mistanke i løbet af et 
arbejdsforhold, må arbejdsgivere i 
overensstemmelse med national 
lovgivning anmode om sådanne 
oplysninger selv efter 
ansættelsesproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 224
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
dømmende medlemsstat i sit 
strafferegister opfører den i stk. 1 
omhandlede foranstaltning.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at
arbejdsgivere, når de rekrutterer en 
person til professionelle aktiviteter, der 
indebærer regelmæssig kontakt med børn, 
har ret til at blive informeret i 
overensstemmelse med national 
lovgivning på enhver relevant måde 
såsom direkte adgang, adgang efter 
anmodning eller via den pågældende 
person om eksistensen af domme for en af 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, som er 
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opført i strafferegisteret, eller om enhver 
udelukkelse fra at udøve aktiviteter, der 
indebærer regelmæssig kontakt med børn, 
som følge af en dom for en af 
lovovertrædelserne i artikel 3-7. Hvis der 
skulle opstå alvorlig mistanke i løbet af et 
arbejdsforhold, må arbejdsgivere i 
overensstemmelse med national 
lovgivning anmode om sådanne 
oplysninger selv efter 
ansættelsesproceduren. Medlemsstaternes 
myndigheder skal på en passende måde 
og i overensstemmelse med national ret 
sikre, at sådanne oplysninger også kan 
indhentes fra strafferegistre i andre 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
dømmende medlemsstat i sit 
strafferegister opfører den i stk. 1 
omhandlede foranstaltning.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at når de 
rekrutterer personale til professionelle 
aktiviteter, der indebærer kontakt med 
børn, skal arbejdsgiverne have ret til at 
indhente oplysninger fra de kompetente 
myndigheder om eksistensen af domme 
for en lovovertrædelse som omhandlet i 
artikel 3 til 7 eller om yderligere 
foranstaltninger i forbindelse med disse 
domme, der udelukker dem fra at udøve 
hverv, der indebærer kontakt med børn.
Medlemsstaternes myndigheder skal på en 
passende måde og i overensstemmelse 
med national ret sikre, at sådanne 
oplysninger også kan indhentes fra 
strafferegistre i andre medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 226

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
dømmende medlemsstat i sit strafferegister 
opfører den i stk. 1 omhandlede 
foranstaltning.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
dømmende medlemsstat i sit strafferegister 
opfører den i stk. 1 omhandlede 
foranstaltning. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
når de rekrutterer personale til enhver 
aktivitet, der indebærer tæt kontakt med 
børn, skal arbejdsgiverne have ret til at 
indhente oplysninger fra de kompetente 
myndigheder om eksistensen af domme 
for en lovovertrædelse som omhandlet i 
artikel 3 til 7 eller om yderligere 
foranstaltninger i forbindelse med disse 
domme, der udelukker dem fra at udøve 
hverv, der indebærer kontakt med børn. 
Hvis der skulle opstå alvorlig mistanke i 
løbet af et arbejdsforhold, må 
arbejdsgivere i overensstemmelse med 
national lovgivning anmode om sådanne 
oplysninger selv efter 
ansættelsesproceduren. Medlemsstaternes 
myndigheder skal på en passende måde 
og i overensstemmelse med national ret 
sikre, at sådanne oplysninger også kan 
indhentes fra strafferegistre i andre 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 227
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 



PE456.647v02-00 98/159 AM\854749DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
dømmende medlemsstat i sit strafferegister
opfører den i stk. 1 omhandlede 
foranstaltning.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
dømmende medlemsstat opfører den i 
stk. 1 omhandlede foranstaltning i sit 
strafferegister samt i det europæiske 
informationssystem vedrørende 
strafferegistre (ECRIS), så snart dette er i 
drift. Medlemsstaterne skal arbejde 
sammen om at etablere en europæisk 
vandelsattest.

Or. en

Ændringsforslag 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 
2, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA 
om tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra 
strafferegistre mellem medlemsstaterne 
skal medlemsstaterne – for at sikre en 
effektiv gennemførelse af foranstaltninger, 
som midlertidigt eller varigt udelukker en 
person fra at udøve hverv, der indebærer
regelmæssig kontakt med børn, navnlig 
hvis der i den anmodende medlemsstat 
stilles visse betingelser for at udøve disse 
hverv for at sikre, at ansøgere ikke er dømt 
for lovovertrædelserne i dette direktivs 
artikel 3-7 – træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at oplysninger 
vedrørende udelukkelse som følge af 
domme for lovovertrædelserne i artikel 3-7 
i dette direktiv videregives, hvis den 
centrale myndighed i den medlemsstat, 
hvor den pågældende person er statsborger 
anmoder herom i henhold til førnævnt 
rammeafgørelses artikel 6, og til at sikre, at 
personoplysninger vedrørende en sådan 

3. Uanset artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 
2, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA 
om tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra 
strafferegistre mellem medlemsstaterne 
skal medlemsstaterne – for at sikre en 
effektiv gennemførelse af foranstaltninger, 
som midlertidigt eller varigt udelukker en 
person fra at udøve professionelle eller 
frivillige aktiviteter, der indebærer tilsyn
med børn, navnlig hvis der i den 
anmodende medlemsstat stilles visse 
betingelser for at udøve disse hverv for at 
sikre, at ansøgere ikke er dømt for 
lovovertrædelserne i dette direktivs artikel 
3-7 – træffe de nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at oplysninger vedrørende 
udelukkelse som følge af domme for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7 i dette 
direktiv videregives, hvis den centrale 
myndighed i den medlemsstat, hvor den 
pågældende person er statsborger anmoder 
herom i henhold til førnævnt 
rammeafgørelses artikel 6, og til at sikre, at 
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udelukkelse i henhold til den førnævnte 
rammeafgørelses artikel 7, stk. 2 og 4, 
under alle omstændigheder kan benyttes til 
et sådant formål.

personoplysninger vedrørende en sådan 
udelukkelse i henhold til den førnævnte 
rammeafgørelses artikel 7, stk. 2 og 4, 
under alle omstændigheder kan benyttes til 
et sådant formål.

Or. en

Ændringsforslag 229
Mariya Nedelcheva

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 
2, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA 
om tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra 
strafferegistre mellem medlemsstaterne 
skal medlemsstaterne – for at sikre en 
effektiv gennemførelse af foranstaltninger, 
som midlertidigt eller varigt udelukker en 
person fra at udøve hverv, der indebærer 
regelmæssig kontakt med børn, navnlig 
hvis der i den anmodende medlemsstat 
stilles visse betingelser for at udøve disse 
hverv for at sikre, at ansøgere ikke er dømt 
for lovovertrædelserne i dette direktivs 
artikel 3-7 – træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at oplysninger 
vedrørende udelukkelse som følge af 
domme for lovovertrædelserne i artikel 3-7 
i dette direktiv videregives, hvis den 
centrale myndighed i den medlemsstat, 
hvor den pågældende person er statsborger 
anmoder herom i henhold til førnævnt 
rammeafgørelses artikel 6, og til at sikre, at 
personoplysninger vedrørende en sådan 
udelukkelse i henhold til den førnævnte 
rammeafgørelses artikel 7, stk. 2 og 4, 
under alle omstændigheder kan benyttes til 
et sådant formål.

3. Uanset artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 
2, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA 
om tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra 
strafferegistre mellem medlemsstaterne 
skal medlemsstaterne – for at sikre en 
effektiv gennemførelse af foranstaltninger, 
som midlertidigt eller varigt udelukker en 
person fra at udøve enhver form for hverv, 
der indebærer regelmæssig kontakt med 
børn, navnlig hvis der i den anmodende 
medlemsstat stilles visse betingelser for at 
udøve disse hverv for at sikre, at ansøgere 
ikke er dømt for lovovertrædelserne i dette 
direktivs artikel 3-7 – træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at oplysninger 
vedrørende udelukkelse som følge af 
domme for lovovertrædelserne i artikel 3-7 
i dette direktiv videregives, hvis den 
centrale myndighed i den medlemsstat, 
hvor den pågældende person er statsborger 
anmoder herom i henhold til førnævnt 
rammeafgørelses artikel 6, og til at sikre, at 
personoplysninger vedrørende en sådan 
udelukkelse i henhold til den førnævnte 
rammeafgørelses artikel 7, stk. 2 og 4, 
under alle omstændigheder kan benyttes til 
et sådant formål.

Or. fr
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Ændringsforslag 230
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 
2, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA 
om tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra 
strafferegistre mellem medlemsstaterne 
skal medlemsstaterne – for at sikre en 
effektiv gennemførelse af foranstaltninger, 
som midlertidigt eller varigt udelukker en 
person fra at udøve hverv, der indebærer 
regelmæssig kontakt med børn, navnlig 
hvis der i den anmodende medlemsstat 
stilles visse betingelser for at udøve disse 
hverv for at sikre, at ansøgere ikke er dømt 
for lovovertrædelserne i dette direktivs 
artikel 3-7 – træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at oplysninger 
vedrørende udelukkelse som følge af 
domme for lovovertrædelserne i artikel 3-7
i dette direktiv videregives, hvis den 
centrale myndighed i den medlemsstat, 
hvor den pågældende person er statsborger 
anmoder herom i henhold til førnævnt 
rammeafgørelses artikel 6, og til at sikre, at 
personoplysninger vedrørende en sådan 
udelukkelse i henhold til den førnævnte 
rammeafgørelses artikel 7, stk. 2 og 4, 
under alle omstændigheder kan benyttes til 
et sådant formål.

3. Medlemsstaterne forpligter 
myndighederne til at sikre, at ansøgere til 
stillinger, hvor der arbejdes med børn, 
og/eller personer, der er involveret i 
regelmæssige aktiviteter med børn, ikke 
står opført i strafferegisteret, herunder for 
de lovovertrædelser, der er omfattet af 
artikel 3-8 i dette direktiv. I givet fald bør 
strafferegisteret i enhver medlemsstat, 
hvor ansøgeren har været bosat i mere 
end to år, kontrolleres. Uanset artikel 7, 
stk. 2, og artikel 9, stk. 2, i Rådets 
rammeafgørelse 2009/315/RIA om 
tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra 
strafferegistre mellem medlemsstaterne 
skal medlemsstaterne – for at sikre en 
effektiv gennemførelse af foranstaltninger, 
som midlertidigt eller varigt udelukker en 
person fra at udøve hverv, der indebærer 
regelmæssig kontakt med børn, navnlig 
hvis der i den anmodende medlemsstat 
stilles visse betingelser for at udøve disse 
hverv for at sikre, at ansøgere ikke er dømt 
for lovovertrædelserne i dette direktivs 
artikel 3-7 – træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at oplysninger 
vedrørende udelukkelse som følge af 
domme for lovovertrædelserne i artikel 3-7 
i dette direktiv videregives, hvis den 
centrale myndighed i den medlemsstat, 
hvor den pågældende person er statsborger 
anmoder herom i henhold til førnævnt 
rammeafgørelses artikel 6, og til at sikre, at 
personoplysninger vedrørende en sådan 
udelukkelse i henhold til den førnævnte 
rammeafgørelses artikel 7, stk. 2 og 4, 
under alle omstændigheder kan benyttes til 
et sådant formål.
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Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at medlemsstaterne kræver, at straffeattesterne for ansøgere til en stilling 
eller til aktiviteter, der indebærer kontakt med børn, kontrolleres forud for tilbuddet om 
ansættelse. I modsat fald medfører kravet kun offentliggørelse af en liste over kriminelle uden 
noget krav om, at listen faktisk kontrolleres.

Ændringsforslag 231
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 
2, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA 
om tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra 
strafferegistre mellem medlemsstaterne 
skal medlemsstaterne – for at sikre en 
effektiv gennemførelse af foranstaltninger, 
som midlertidigt eller varigt udelukker en 
person fra at udøve hverv, der indebærer 
regelmæssig kontakt med børn, navnlig 
hvis der i den anmodende medlemsstat 
stilles visse betingelser for at udøve disse 
hverv for at sikre, at ansøgere ikke er dømt 
for lovovertrædelserne i dette direktivs 
artikel 3-7 - træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at oplysninger 
vedrørende udelukkelse som følge af 
domme for lovovertrædelserne i artikel 3-7 
i dette direktiv videregives, hvis den 
centrale myndighed i den medlemsstat, 
hvor den pågældende person er statsborger 
anmoder herom i henhold til førnævnt 
rammeafgørelses artikel 6, og til at sikre, at 
personoplysninger vedrørende en sådan 
udelukkelse i henhold til den førnævnte 
rammeafgørelses artikel 7, stk. 2 og 4, 
under alle omstændigheder kan benyttes til 
et sådant formål.

3. Medlemsstaterne forpligter 
myndighederne til at sikre, at ansøgere til 
stillinger, hvor der arbejdes med børn, 
og/eller personer, der er involveret i 
regelmæssige aktiviteter med børn, ikke 
står opført i strafferegisteret, herunder for 
de lovovertrædelser, der er omfattet af 
artikel 3-8 i dette direktiv. I givet fald bør 
strafferegisteret i enhver medlemsstat, 
hvor ansøgeren har været bosat i mere 
end to år, kontrolleres. Uanset artikel 7, 
stk. 2, og artikel 9, stk. 2, i Rådets 
rammeafgørelse 2009/315/RIA om 
tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra 
strafferegistre mellem medlemsstaterne 
skal medlemsstaterne – for at sikre en 
effektiv gennemførelse af foranstaltninger, 
som midlertidigt eller varigt udelukker en 
person fra at udøve hverv, der indebærer 
regelmæssig kontakt med børn, navnlig 
hvis der i den anmodende medlemsstat 
stilles visse betingelser for at udøve disse 
hverv for at sikre, at ansøgere ikke er dømt 
for lovovertrædelserne i dette direktivs 
artikel 3-7 - træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at oplysninger 
vedrørende udelukkelse som følge af 
domme for lovovertrædelserne i artikel 3-7 
i dette direktiv videregives, hvis den 
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centrale myndighed i den medlemsstat, 
hvor den pågældende person er statsborger 
anmoder herom i henhold til førnævnt 
rammeafgørelses artikel 6, og til at sikre, at 
personoplysninger vedrørende en sådan 
udelukkelse i henhold til den førnævnte 
rammeafgørelses artikel 7, stk. 2 og 4, 
under alle omstændigheder kan benyttes til 
et sådant formål.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at medlemsstaterne kræver, at straffeattesterne for ansøgere til en stilling 
eller til aktiviteter, der indebærer kontakt med børn, kontrolleres forud for tilbuddet om 
ansættelse. I modsat fald medfører kravet kun offentliggørelse af en liste over kriminelle uden 
noget krav om, at listen faktisk kontrolleres.

Ændringsforslag 232
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
når de rekrutterer personale til 
professionelle og frivillige aktiviteter, der 
indebærer tilsyn med børn, skal 
arbejdsgiverne have ret til fra de 
kompetente myndigheder, som skal tage 
højde for de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger, at indhente 
en national eller når det er 
hensigtsmæssigt en europæisk 
vandelsattest om fravær af domme for 
lovovertrædelser som omhandlet i artikel 
3-7 eller af eventuelle supplerende 
foranstaltninger i forbindelse med 
sådanne domme, der forhindrer dem i at 
udøve professionelle og frivillige
aktiviteter, der indebærer tilsyn med børn. 
Hvis der skulle opstå alvorlig mistanke i 
løbet af et arbejdsforhold, må 
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arbejdsgivere i overensstemmelse med 
national lovgivning anmode om en sådan 
vandelsattest selv efter 
ansættelsesproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 233
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan overveje at 
indføre andre foranstaltninger over for 
gerningsmænd, såsom registrering af 
personer, der er dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, i registre 
over seksualforbrydere. Disse registre bør 
kun være tilgængelige for domstolene 
og/eller de retshåndhævende 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Der bør også indføres registre over seksualforbrydere, der giver dømte lovovertrædere i 
højrisikogruppen begrænsede muligheder for at forlade deres land. Dette ville muliggøre 
hurtigere pågribelse af forbrydere i gentagelsestilfælde og samtidig forhindre kriminalitet ved 
at afskrække nuværende og fremtidige lovovertrædere.

Ændringsforslag 234
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Beslaglæggelse og konfiskation

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at deres 
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kompetente myndigheder har ret til at 
beslaglægge og konfiskere redskaber og 
udbytte fra de i dette direktiv omhandlede 
lovovertrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne forpligter sig til at 
anvende de økonomiske indtægter fra 
konfiskation i forbindelse med 
konstaterede forbrydelser til forebyggelse, 
rehabilitering og støtte til ofrene og deres 
familier.

Or. it

Ændringsforslag 236
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) midlertidigt eller varigt forbud mod at 
udøve enhver aktivitet, der medfører 
regelmæssig kontakt med børn.

Or. en

Begrundelse

Ligesom fysiske personer skal også juridiske personer kunne forbydes at udøve aktiviteter, der 
medfører regelmæssig kontakt med børn.
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Ændringsforslag 237
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, 
at det er muligt ikke at retsforfølge børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller ikke at 
pålægge dem sanktioner for deres 
indblanding i ulovlige handlinger, som er 
en direkte følge af, at de har været udsat 
for disse lovovertrædelser.

Medlemsstaterne sikrer, at børn, som er 
ofre for lovovertrædelserne i artikel 4 og 
artikel 5, stk. 4, 5 og 6, ikke retsforfølges 
og ikke pålægges sanktioner for deres 
indblanding i ulovlige handlinger, som er 
en direkte følge af, at de har været udsat 
for disse lovovertrædelser.

Or. en

Begrundelse

For at yde misbrugte børn den bedste beskyttelse bør medlemsstaterne sikre og ikke kun give 
mulighed for, at børn ikke retsforfølges eller pålægges sanktioner for deres indblanding i 
ulovlige handlinger, som er en direkte følge af, at de har været udsat for disse 
lovovertrædelser.

Ændringsforslag 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, 
at det er muligt ikke at retsforfølge børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller ikke at 
pålægge dem sanktioner for deres 
indblanding i ulovlige handlinger, som er 
en direkte følge af, at de har været udsat 
for disse lovovertrædelser.

Medlemsstaterne træffer, i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper i deres retssystemer, de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at de kompetente nationale myndigheder 
er berettigede til ikke at retsforfølge børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller ikke at 
pålægge dem sanktioner for deres 
indblanding i ulovlige handlinger, som er 
en direkte følge af, at de har været udsat 
for disse lovovertrædelser.
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Or. en

Ændringsforslag 239
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, 
at det er muligt ikke at retsforfølge børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller ikke at 
pålægge dem sanktioner for deres 
indblanding i ulovlige handlinger, som er 
en direkte følge af, at de har været udsat 
for disse lovovertrædelser.

Medlemsstaterne sikrer, at børn, som er 
ofre for lovovertrædelserne i artikel 4 og 
artikel 5, stk. 4, 5 og 6, ikke retsforfølges 
og ikke pålægges sanktioner for deres 
indblanding i ulovlige handlinger, som er 
en direkte følge af, at de har været udsat 
for disse lovovertrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 240
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, 
at det er muligt ikke at retsforfølge børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller ikke at 
pålægge dem sanktioner for deres 
indblanding i ulovlige handlinger, som er 
en direkte følge af, at de har været udsat 
for disse lovovertrædelser.

Medlemsstaterne retsforfølger ikke børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller pålægger 
dem ikke sanktioner for deres indblanding i 
ulovlige handlinger, som er en direkte 
følge af, at de har været udsat for disse 
lovovertrædelser.

Or. en

Begrundelse

Et barneoffer bør ikke betragtes som værende i stand til at samtykke i prostitution eller i 
deltagelse i produktion af billeder af børnemisbrug. Det strafferetlige ansvar påhviler 
udelukkende gerningsmanden uanset ethvert påstået "samtykke" fra ofrets side.
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Ændringsforslag 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, 
at det er muligt ikke at retsforfølge børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller ikke at 
pålægge dem sanktioner for deres 
indblanding i ulovlige handlinger, som er 
en direkte følge af, at de har været udsat 
for disse lovovertrædelser.

Medlemsstaterne retsforfølger ikke børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller pålægger 
dem ikke sanktioner for deres indblanding i 
ulovlige handlinger, som er en direkte 
følge af, at de har været udsat for disse 
lovovertrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 242
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, 
at det er muligt ikke at retsforfølge børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller ikke at 
pålægge dem sanktioner for deres 
indblanding i ulovlige handlinger, som er 
en direkte følge af, at de har været udsat 
for disse lovovertrædelser.

Medlemsstaterne retsforfølger ikke børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller pålægger 
dem ikke sanktioner for deres indblanding i 
ulovlige handlinger, som er en direkte 
følge af, at de har været udsat for disse 
lovovertrædelser.

Or. en

Begrundelse

Et barneoffer bør ikke betragtes som værende i stand til at samtykke i prostitution eller i 
deltagelse i produktion af billeder af børnemisbrug. Det strafferetlige ansvar påhviler 
udelukkende gerningsmanden uanset ethvert påstået "samtykke" fra ofrets side.
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Ændringsforslag 243
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
efterforskning af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7, og tiltalerejsning herfor ikke er 
afhængigt af ofrets anmeldelse eller 
anklage, og at der fortsat kan rejses tiltale, 
selv om ofret trækker sin forklaring tilbage.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
efterforskning til enhver tid gennemføres, 
således at børns tarv og rettigheder 
kommer i første række, samt at 
efterforskning af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7, og tiltalerejsning herfor ikke er 
afhængigt af ofrets anmeldelse eller 
anklage, og at der fortsat kan rejses tiltale, 
selv om ofret trækker sin forklaring tilbage.

Or. en

Begrundelse

I artikel 3 i FN's konvention om barnets rettigheder anføres det, at "barnets tarv" skal komme 
i første række i alle retlige instrumenter til beskyttelse af barnets rettigheder, herunder 
lovgivning til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi.

Ændringsforslag 244
Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
efterforskning af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7, og tiltalerejsning herfor ikke er 
afhængigt af ofrets anmeldelse eller 
anklage, og at der fortsat kan rejses tiltale, 
selv om ofret trækker sin forklaring tilbage.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
efterforskning af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7, og tiltalerejsning herfor ikke er 
afhængigt af ofrets eller dets 
repræsentants anmeldelse eller anklage, og 
at der fortsat kan rejses tiltale, selv om 
ofret trækker sin forklaring tilbage.

Or. en
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Ændringsforslag 245
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
efterforskning til enhver tid gennemføres, 
således at børns tarv og rettigheder 
kommer i første række, samt at 
efterforskning af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7, og tiltalerejsning herfor ikke 
er afhængigt af ofrets anmeldelse eller 
anklage, og at der fortsat kan rejses 
tiltale, selv om ofret trækker sin 
forklaring tilbage.

Or. en

Begrundelse

I artikel 3 i FN's konvention om barnets rettigheder anføres det, at "barnets tarv" skal komme 
i første række i alle retlige instrumenter til beskyttelse af barnets rettigheder, herunder 
lovgivning til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi.

Ændringsforslag 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at der kan rejses tiltale 
for lovovertrædelserne i artikel 3, artikel 4, 
stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 5-11, og artikel 5, 
stk. 6, i en tilstrækkelig lang periode efter, 
at ofret har nået myndighedsalderen, i et 
omfang svarende til den pågældende 
lovovertrædelses grovhed.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at der kan rejses tiltale 
for lovovertrædelserne i artikel 3, artikel 4, 
stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 5-11, og artikel 5, 
stk. 6, i en tilstrækkelig lang periode på 
mindst 15 år efter, at ofret har nået 
myndighedsalderen, i et omfang svarende 
til den pågældende lovovertrædelses 
grovhed.
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Or. en

Ændringsforslag 247
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at der kan rejses tiltale 
for lovovertrædelserne i artikel 3, artikel 4, 
stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 5-11, og artikel 5, 
stk. 6, i en tilstrækkelig lang periode efter, 
at ofret har nået myndighedsalderen, i et 
omfang svarende til den pågældende 
lovovertrædelses grovhed.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at der kan rejses tiltale 
for lovovertrædelserne i artikel 3, artikel 4, 
stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 5-11, og artikel 5, 
stk. 6, i mindst 20 år efter, at ofret har nået 
myndighedsalderen, i et omfang svarende 
til den pågældende lovovertrædelses 
grovhed. Med henblik herpå fremmer 
Kommissionen en harmonisering af de 
nationale forældelsesfrister for at undgå 
forvirring og fejl, når retshåndhævende 
instanser foretager undersøgelser på 
tværs af grænserne.

Or. en

Ændringsforslag 248
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer, 
enheder eller tjenester, som er ansvarlige 
for efterforskning og tiltalerejsning for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, har 
effektive efterforskningsværktøjer til deres 
rådighed, således at der kan foretages 
hemmelige operationer i det mindste i de 
tilfælde, hvor brugen af informations- og 
kommunikationsteknologi er involveret.

3. Hver medlemsstat træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der er 
effektive efterforskningsredskaber til 
rådighed for de personer, enheder eller 
tjenester, der har ansvaret for at efterforske 
eller retsforfølge lovovertrædelserne i 
artikel 3-7.

Or. en
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Ændringsforslag 249
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sætte 
efterforskningsenheder eller -tjenester i 
stand til at forsøge at identificere ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, navnlig 
ved at analysere 
børnepornografimateriale såsom 
fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sætte 
efterforskningsenheder eller -tjenester i 
stand til at forsøge at identificere ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7.

Or. en

Ændringsforslag 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sætte 
efterforskningsenheder eller -tjenester i 
stand til at forsøge at identificere ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, navnlig 
ved at analysere børnepornografimateriale 
såsom fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sætte 
efterforskningsenheder eller -tjenester i 
stand til, i overensstemmelse med EU's og 
national databeskyttelseslovgivning, at 
forsøge at identificere ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, navnlig 
ved at analysere børnepornografimateriale 
såsom fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi.

Or. en
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Ændringsforslag 251
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sætte 
efterforskningsenheder eller -tjenester i 
stand til at forsøge at identificere ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, navnlig 
ved at analysere børnepornografimateriale 
såsom fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at bistå
efterforskningsenheder eller -tjenester og 
til at sætte dem i stand til at forsøge at 
identificere ofre for lovovertrædelserne i 
artikel 3-7, navnlig ved at analysere 
børnepornografimateriale såsom 
fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne tilvejebringer de nødvendige finansielle og menneskelige 
ressourcer til at sikre, at efterforskningsenheder efter etablering bliver fuldt operationelle og 
effektive.

Ændringsforslag 252
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sætte 
efterforskningsenheder eller -tjenester i 
stand til at forsøge at identificere ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, navnlig 
ved at analysere børnepornografimateriale 
såsom fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at bistå
efterforskningsenheder eller -tjenester og 
til at sætte dem i stand til at forsøge at 
identificere ofre for lovovertrædelserne i 
artikel 3-7, navnlig ved at analysere 
børnepornografimateriale såsom 
fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne tilvejebringer de nødvendige finansielle og menneskelige 
ressourcer til at sikre, at efterforskningsenheder efter etablering bliver fuldt operationelle og 
effektive.

Ændringsforslag 253
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sætte 
efterforskningsenheder eller -tjenester i 
stand til at forsøge at identificere ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, navnlig 
ved at analysere børnepornografimateriale 
såsom fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sætte 
efterforskningsenheder eller -tjenester i 
stand til at forsøge at identificere ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, navnlig 
ved at analysere børnepornografimateriale 
såsom fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi. Det er desuden 
afgørende at sikre, at efterforskningen af 
børnepornografi omfatter identifikation af 
ofrene. Under efterforskningen er det 
vigtigt, at politiet, ngo’er og 
socialtjenester samarbejder, så 
børneofrene kan få hensigtsmæssig hjælp 
og støtte. Det er meget vigtigt at inddrage 
fuldt uddannede fagfolk (lærere, 
psykologer, socialarbejdere, advokater) i 
dette arbejde, navnlig på områder som 
forebyggelse og beskyttelse af ofrene.

Or. lt

Ændringsforslag 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sætte 
efterforskningsenheder eller -tjenester i 
stand til at forsøge at identificere ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, navnlig 
ved at analysere børnepornografimateriale 
såsom fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sætte 
efterforskningsenheder eller -tjenester i 
stand til at forsøge at identificere ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, navnlig 
ved at analysere børnepornografimateriale 
såsom fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi. Med henblik 
herpå etableres der mekanismer, der skal 
sikre et effektivt samarbejde og 
videnoverførsel mellem retshåndhævende 
myndigheder, retsmyndigheder, sociale 
myndigheder, industrien for 
informations- og 
kommunikationsteknologi og 
civilsamfundsorganisationer. Politiet og 
socialsektoren bør samarbejde om disse 
sager, således at børn, der identificeres 
som ofre, får tilstrækkelig bevågenhed og 
behandling.

Or. en

Ændringsforslag 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
myndigheder, der er ansvarlige for 
retsforfølgelse og efterforskning af 
strafferetlige lovovertrædelser i henhold 
til artikel 3-7, ikke omgås af andre 
institutioner, der har iværksat interne 
undersøgelser, men som ikke har samme 
autoritet i henhold til straffeloven. 
Sådanne undersøgelser kan have en 
informativ karakter, men kan på ingen 
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måde sidestilles med eller erstatte 
efterforskning iværksat af strafferetlige 
myndigheder. 

Or. en

Ændringsforslag 256
Michèle Striffler

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at anspore enhver 
person, som i god tro har kendskab til eller 
mistanke om lovovertrædelserne i artikel 3-
7, til at anmelde disse forhold til de 
kompetente myndigheder.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at anspore enhver 
person, som i god tro har kendskab til eller 
mistanke om lovovertrædelserne i artikel 3-
7, til at anmelde disse forhold til de 
kompetente myndigheder.
Medlemsstaterne sikrer, at sådanne 
personer kan holdes strafferetligt 
ansvarlige for at undlade at hjælpe en 
person i fare.

Or. fr

Ændringsforslag 257
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne iværksætter 
informationskampagner vedrørende 
hotline 116 for at sikre, at børn får 
kendskab til eksistensen af en sådan 
hotline.

Or. en

Ændringsforslag 258
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Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at fastlægge 
jurisdiktionskompetencen med hensyn til 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, når:

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at fastlægge 
jurisdiktionskompetencen med hensyn til 
lovovertrædelserne i artikel 3-7 og 21, når:

Or. en

Ændringsforslag 259
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gerningsmanden er statsborger eller har 
sædvanlig bopæl i den pågældende 
medlemsstat, eller

b) gerningsmanden er statsborger i den 
pågældende medlemsstat, eller

Or. de

Ændringsforslag 260
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) lovovertrædelsen er begået mod en af 
den pågældende medlemsstats statsborgere 
eller mod en person, der har sædvanlig 
bopæl i den pågældende medlemsstat, 
eller

c) lovovertrædelsen er begået mod en af 
den pågældende medlemsstats statsborgere, 
eller 

Or. de
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Ændringsforslag 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ofre for lovovertrædelserne i artikel 3-7 
ydes hjælp, støtte og beskyttelse under 
hensyntagen til barnets tarv.

1. Ofre for lovovertrædelserne i artikel 3-7 
ydes hjælp, støtte og beskyttelse under 
hensyntagen til barnets tarv. Hjælp og 
vejledning bør ligeledes omfatte barnets 
forældre eller værger, hvis disse ikke er 
mistænkt for at være indblandet i 
lovovertrædelsen, for at bistå dem med at 
hjælpe deres barn gennem retssagen og 
restitutionsperioden. 

Or. en

Ændringsforslag 262
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at børneofre i 
fuldt omfang nyder de rettigheder, der 
tilkommer dem, ved:
a) at underrette dem om deres rettigheder 
og om de tjenester, der står til deres 
rådighed, og, medmindre de ikke ønsker 
at modtage sådanne oplysninger, om 
opfølgningen på deres klage, 
anklagepunkterne, efterforskningens eller 
straffesagens gang generelt og deres rolle 
samt resultatet af deres sag
b) at sikre, at de om nødvendigt kan få 
oplysning om, hvornår den retsforfulgte 
eller dømte person midlertidigt eller 
endeligt løslades, i det mindste i sager 
hvor ofrene og deres familie kunne være i 
fare
c) at beskytte deres privatliv, deres 
identitet og deres omdømme og træffe 
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foranstaltninger i overensstemmelse med 
national ret for at forebygge offentlig 
udbredelse af oplysninger, der kan 
medføre, at de kan identificeres
d) at sørge for, at såvel de som deres 
familie og vidner til fordel for dem 
beskyttes mod trusler og 
gengældelseshandlinger samt mod 
repressalier
e) at sikre, at kontakt mellem offer og 
gerningsmand i domstolenes og 
retshåndhævelsesorganernes lokaler 
undgås, medmindre de kompetente 
myndigheder bestemmer, at det modsatte 
tjener barnets tarv, eller når en sådan 
kontakt er påkrævet af hensyn til 
efterforskningen eller retssagen.

Or. en

Begrundelse

Dette element er nødvendigt for at sikre, at ofrenes rettigheder respekteres fuldt ud, jf. artikel 
30 i Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt 
misbrug (2007). 

Ændringsforslag 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse inden for familien og 
vennekredsen, eller i forbindelse med 
barnets hverdagsaktiviteter, som f.eks. 
skolesport og aktiviteter i forbindelse med 
kirken, sørger medlemsstaterne for at 
iværksætte de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at beskytte og bistå 
børneofre, samt andre familiemedlemmer, 
som ikke var involveret i 
lovovertrædelsen.
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Or. en

Ændringsforslag 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Så snart de kompetente myndigheder 
har oplysninger, der tyder på, at barnet 
har været udsat for en af de 
lovovertrædelser, der er omhandlet i 
artikel 3-7 i nærværende direktiv, 
foretages en konkret vurdering af de 
særlige forhold, der gør sig gældende for 
det enkelte barneoffer, og under 
hensyntagen til barnets ønsker, behov og 
problemer. De sociale myndigheder skal 
være til stede i forbindelse med 
ovennævnte vurdering, som sigter mod:
a) at fastlægge graden af ofrets 
modenhed;
b) at fastlægge parametrene for ofrets 
samtykke;
c) at fastslå ofrets alder;
d) at afgøre, hvorvidt der er forvoldt 
psykologisk eller fysisk skade, og om der 
er et element af tvang; 
e) at fastslå, om der var en 
interessekonflikt i forhold til et 
familiemedlem eller en person med nær 
kontakt til ofret.
På basis af denne vurdering tager 
medlemsstaterne de nødvendige skridt for 
at sikre, at der iværksættes særlige 
foranstaltninger for på kort og lang sigt at 
yde hjælp og støtte til ofrene, i deres 
fysiske, psykiske og sociale rehabilitering, 
herunder passende og sikker 
indkvartering, materiel bistand, 
lægehjælp, herunder psykologisk bistand 
og rådgivning, samt adgang til 
undervisning. Ofres særlige behov skal 
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tilgodeses på behørig vis.

Or. en

Ændringsforslag 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der ikke stilles betingelse om, at ofret er 
rede til at samarbejde under den 
strafferetlige efterforskning og/eller 
retsforfølgning, for at der kan ydes 
bistand og støtte til den pågældende.

Or. en

Ændringsforslag 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 c (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Medlemsstaterne skal sikre, at barnets 
identitet beskyttes inden, under og efter 
straffesagen, uanset om ofret er rede til at 
samarbejde under den strafferetlige 
efterforskning og/eller retsforfølgning.

Or. en

Ændringsforslag 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 d (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Medlemsstaternes socialmyndigheder 
etablerer forbindelse med lokale 
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organisationer i civilsamfundet eller 
lokale støttenetværk, der beskæftiger sig 
med beskyttelse af og hjælp til ofre for 
seksuelt misbrug eller seksuel udnyttelse 
for at sikre, at ofrene får den nødvendige 
beskyttelse og hjælp og fortsætter med at 
tilstrækkelig støtte og beskyttelse i et 
passende tidsrum, efter at de er fyldt 18 
år. 

Or. en

Ændringsforslag 268
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at børneofre i 
fuldt omfang nyder de rettigheder, der 
tilkommer dem, ved:
a) at underrette dem om deres rettigheder 
og om de tjenester, der står til deres 
rådighed, og, medmindre de ikke ønsker 
at modtage sådanne oplysninger, om 
opfølgningen på deres klage, 
anklagepunkterne, efterforskningens eller 
straffesagens gang generelt og deres rolle 
samt resultatet af deres sag
b) at sikre, at de om nødvendigt kan få 
oplysning om, hvornår den retsforfulgte 
eller dømte person midlertidigt eller 
endeligt løslades, i det mindste i sager 
hvor ofrene og deres familie kunne være i 
fare
c) at beskytte deres privatliv, deres 
identitet og deres omdømme og træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
national ret for at forebygge offentlig 
udbredelse af oplysninger, der kan 
medføre, at de kan identificeres
d) at sørge for, at såvel de som deres 
familie og vidner til fordel for dem 
beskyttes mod trusler og 
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gengældelseshandlinger samt mod 
repressalier
e) at sikre, at kontakt mellem offer og 
gerningsmand i domstolenes og 
retshåndhævelsesorganernes lokaler 
undgås, medmindre de kompetente 
myndigheder bestemmer, at det modsatte 
tjener barnets tarv, eller når en sådan 
kontakt er påkrævet af hensyn til 
efterforskningen eller retssagen.

Or. en

Begrundelse

Dette element er nødvendigt for at sikre, at ofrenes rettigheder respekteres fuldt ud, jf. artikel 
30 i Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt 
misbrug (2007). 

Ændringsforslag 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjælp og støtte til ofre udgår
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at ofre ydes 
hjælp og støtte før, under og en vis tid 
efter en straffesag, således at de bliver i 
stand til at udøve de rettigheder, de har 
ifølge Rådets rammeafgørelse 
2001/220/RIA om ofres stilling i 
forbindelse med straffesager og dette 
direktiv.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de særlige 
foranstaltninger, der træffes for at hjælpe 
og støtte ofre på kort og lang sigt i deres 
fysiske og psykosociale rehabilitering, 
iværksættes efter en konkret vurdering af 
de særlige forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte barneoffer, og under 
hensyntagen til barnets ønsker, behov og 
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problemer.
3. Ofre for lovovertrædelserne i artikel 3-7 
betragtes som særligt udsatte ofre i 
henhold til artikel 2, stk. 2, artikel 8, stk. 
4, og artikel 14, stk. 1, i rammeafgørelse 
2001/220/RIA.
4. Medlemsstaterne træffer, når dette er 
hensigtsmæssigt og muligt, 
foranstaltninger til at yde hjælp og støtte 
til ofrets familie. Navnlig anvender 
medlemsstaterne, når det er 
hensigtsmæssigt og muligt, artikel 4 i 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA på 
familien.

Or. en

Ændringsforslag 270
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at ofre ydes 
hjælp og støtte før, under og en vis tid 
efter en straffesag, således at de bliver i 
stand til at udøve de rettigheder, de har 
ifølge Rådets rammeafgørelse 
2001/220/RIA om ofres stilling i 
forbindelse med straffesager og dette 
direktiv.

udgår

Or. en

Begrundelse

Moved to article 19
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Ændringsforslag 271
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at ofre ydes 
hjælp og støtte før, under og en vis tid efter 
en straffesag, således at de bliver i stand til 
at udøve de rettigheder, de har ifølge 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA12om 
ofres stilling i forbindelse med straffesager 
og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at ofre ydes 
hjælp og støtte før, under og en vis tid efter 
en straffesag, således at de bliver i stand til 
at udøve de rettigheder, de har ifølge 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA om 
ofres stilling i forbindelse med straffesager 
og dette direktiv. Medlemsstaterne skal 
navnlig tage de fornødne skridt til at sikre 
beskyttelse for børn, som anmelder 
tilfælde af misbrug i deres nærmeste 
omgivelser bestående af venner eller 
familie.

Or. el

Ændringsforslag 272
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der straks ydes bistand og støtte til børn, 
som de kompetente myndigheder ser tegn 
på kan have været offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 3 og 7.

Or. en

Begrundelse

Effektive nationale retssystemer, der beskytter børn og tager hensyn til deres tarv, er selve 
fundamentet for beskyttelse af børn mod de former for kriminalitet, der er omfattet af 
direktivforslaget. Direktivforslaget bør ændres for at sikre, at der indføres systemer til 
beskyttelse af børn og tværfaglige systemer i hver medlemsstat.
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Ændringsforslag 273
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
et barn har adgang til information om 
dets rettigheder, især med hensyn til 
bistand og støtte, så snart de kompetente 
myndigheder har oplysninger, der tyder 
på, at barnet har været udsat for en af de 
lovovertrædelser, der er omhandlet i 
artikel 3-7.

Or. en

Begrundelse

Effektive nationale retssystemer, der beskytter børn og tager hensyn til deres tarv, er selve 
fundamentet for beskyttelse af børn mod de former for kriminalitet, der er omfattet af 
direktivforslaget. Direktivforslaget bør ændres for at sikre, at der indføres systemer til 
beskyttelse af børn og tværfaglige systemer i hver medlemsstat.

Ændringsforslag 274
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der ikke stilles betingelse om, at 
barneofret er rede til at samarbejde under 
den strafferetlige efterforskning, 
retsforfølgningen og domsforhandlingen, 
for at der kan ydes bistand og støtte til den 
pågældende.

Or. en
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Ændringsforslag 275
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der straks ydes bistand og støtte til børn, 
som de kompetente myndigheder ser tegn 
på kan have været offer for en af 
lovovertrædelserne i artikel 3 og 7.

Or. en

Ændringsforslag 276
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
et barn har adgang til information om 
dets rettigheder, især med hensyn til 
bistand og støtte, så snart de kompetente 
myndigheder har oplysninger, der tyder 
på, at barnet har været udsat for en af de 
lovovertrædelser, der er omhandlet i 
artikel 3-7.

Or. en

Ændringsforslag 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de særlige 
foranstaltninger, der træffes for at hjælpe 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de særlige 
foranstaltninger, der træffes for at hjælpe 
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og støtte ofre på kort og lang sigt i deres 
fysiske og psykosociale rehabilitering, 
iværksættes efter en konkret vurdering af 
de særlige forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte barneoffer, og under 
hensyntagen til barnets ønsker, behov og 
problemer.

og støtte ofre på kort og lang sigt i deres 
fysiske og psykosociale rehabilitering, 
iværksættes efter en konkret vurdering af 
de særlige forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte barneoffer, og skal med 
henblik herpå udarbejde individuelle 
rehabiliteringsprogrammer, der tager 
behørigt hensyn til barnets ønsker, behov 
og problemer.

Or. it

Ændringsforslag 278
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne iværksætter de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på etablering af effektive systemer til 
beskyttelse af børn og tværfaglige 
systemer, som skal sikre den nødvendige 
hjælp og støtte til ofre på kort og lang sigt, 
enten ved at stille særligt uddannet 
personale til rådighed som en del af de 
offentlige tjenesteydelser eller ved at 
anerkende og finansiere 
støtteorganisationer for ofre, herunder 
ikke-statslige organisationer, øvrige 
relevante organisationer eller andre 
kontaktorganer i civilsamfundet, som 
beskæftiger sig med at yde hjælp til ofre. 

Or. en

Begrundelse

Effektive nationale retssystemer, der beskytter børn og tager hensyn til deres tarv, er selve 
fundamentet for beskyttelse af børn mod de former for kriminalitet, der er omfattet af 
direktivforslaget. Direktivforslaget bør ændres for at sikre, at der indføres systemer til 
beskyttelse af børn og tværfaglige systemer i hver medlemsstat.
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Ændringsforslag 279
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne iværksætter de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på etablering af effektive systemer til 
beskyttelse af børn og tværfaglige 
systemer, som skal sikre den nødvendige 
hjælp og støtte til ofre på kort og lang sigt, 
enten ved at stille særligt uddannet 
personale til rådighed som en del af de 
offentlige tjenesteydelser eller ved at 
anerkende og finansiere 
støtteorganisationer for ofre, herunder 
ikke-statslige organisationer, øvrige 
relevante organisationer eller andre 
kontaktorganer i civilsamfundet, som 
beskæftiger sig med at yde hjælp til ofre. 

Or. en

Ændringsforslag 280
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer, når dette er 
hensigtsmæssigt og muligt, 
foranstaltninger til at yde hjælp og støtte til 
ofrets familie. Navnlig anvender 
medlemsstaterne, når det er 
hensigtsmæssigt og muligt, artikel 4 i 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA på 
familien.

4. Medlemsstaterne træffer, når dette er 
hensigtsmæssigt og muligt, 
foranstaltninger til at yde hjælp og støtte til 
ofrets familie. Navnlig anvender 
medlemsstaterne, når det er 
hensigtsmæssigt, artikel 4 i Rådets 
rammeafgørelse 2001/220/RIA på 
familien, uanset om der er indledt en 
strafferetlig efterforskning eller en 
straffesag.

Or. en
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Begrundelse

Effektive nationale retssystemer, der beskytter børn og tager hensyn til deres tarv, er selve 
fundamentet for beskyttelse af børn mod de former for kriminalitet, der er omfattet af 
direktivforslaget. Direktivforslaget bør ændres for at sikre, at der indføres systemer til 
beskyttelse af børn og tværfaglige systemer i hver medlemsstat.

Ændringsforslag 281
Mariya Nedelcheva

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer, når dette er 
hensigtsmæssigt og muligt, 
foranstaltninger til at yde hjælp og støtte til 
ofrets familie. Navnlig anvender 
medlemsstaterne, når det er 
hensigtsmæssigt og muligt, artikel 4 i 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA på 
familien.

4. Medlemsstaterne træffer, når dette er 
hensigtsmæssigt, foranstaltninger til at yde 
hjælp og støtte til ofrets familie. Navnlig 
anvender medlemsstaterne, når det er 
hensigtsmæssigt, artikel 4 i Rådets 
rammeafgørelse 2001/220/RIA på 
familien.

Or. fr

Ændringsforslag 282
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer, når dette er 
hensigtsmæssigt og muligt, 
foranstaltninger til at yde hjælp og støtte til 
ofrets familie. Navnlig anvender 
medlemsstaterne, når det er 
hensigtsmæssigt og muligt, artikel 4 i 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA på 
familien.

4. Medlemsstaterne træffer, når dette er 
hensigtsmæssigt og muligt, 
foranstaltninger til at yde hjælp og støtte til 
ofrets familie. Navnlig anvender 
medlemsstaterne, når det er 
hensigtsmæssigt, artikel 4 i Rådets 
rammeafgørelse 2001/220/RIA på 
familien.

Or. en
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Ændringsforslag 283
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige lovgivningsmæssige eller 
andre foranstaltninger for at fremme og 
støtte oprettelsen af oplysningstjenester, 
såsom telefon- eller 
internethjælpetjenester, gennem hvilke 
brugerne kan få rådgivning i fortrolighed 
eller med behørig hensyntagen til deres 
anonymitet.

Or. en

Ændringsforslag 284
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige lovgivningsmæssige eller 
andre foranstaltninger for at fremme og 
støtte oprettelsen af oplysningstjenester, 
såsom telefon- eller 
internethjælpetjenester, gennem hvilke 
brugerne kan få rådgivning i fortrolighed 
eller med behørig hensyntagen til deres 
anonymitet.

Or. en

Begrundelse

Effektive nationale retssystemer, der beskytter børn og tager hensyn til deres tarv, er selve 
fundamentet for beskyttelse af børn mod de former for kriminalitet, der er omfattet af 
direktivforslaget. Direktivforslaget bør ændres for at sikre, at der indføres systemer til 
beskyttelse af børn og tværfaglige systemer i hver medlemsstat.
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Ændringsforslag 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 19 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af børneofre i forbindelse med 
efterforskning og straffesager

Hjælp og støtte til samt beskyttelse af 
børneofre i forbindelse med efterforskning 
og straffesager

Or. en

Ændringsforslag 286
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at 
underrette børneofre om deres rettigheder 
og om de tjenester, der står til deres 
rådighed, og, medmindre de ikke ønsker 
at modtage sådanne oplysninger, om 
opfølgningen på deres klage, 
anklagepunkterne, efterforskningens eller 
straffesagens gang generelt og deres rolle, 
samt resultatet af deres sag.

Or. en

Begrundelse

I henhold til ikke-statslige organisationers omfattende erfaringer i arbejdet med børneofre 
mangler der i artikel 19 en række vigtige behørige foranstaltninger til beskyttelse af ofre i 
forbindelse med efterforskning og straffesager.

Ændringsforslag 287
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at ofre ydes hjælp og støtte før, under og 
inden for en rimelig frist efter en 
straffesag, således at de bliver i stand til at 
udøve de rettigheder, de har ifølge Rådets 
rammeafgørelse 2001/220/RIA om ofres 
stilling i forbindelse med straffesager og i 
henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

I henhold til ikke-statslige organisationers omfattende erfaringer i arbejdet med børneofre 
mangler der i artikel 19 en række vigtige behørige foranstaltninger til beskyttelse af ofre i 
forbindelse med efterforskning og straffesager.

Ændringsforslag 288
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 c (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at efterforskning og straffesager 
gennemføres, således at børns tarv 
kommer i første række.

Or. en

Begrundelse

I henhold til ikke-statslige organisationers omfattende erfaringer i arbejdet med børneofre 
mangler der i artikel 19 en række vigtige behørige foranstaltninger til beskyttelse af ofre i 
forbindelse med efterforskning og straffesager.
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Ændringsforslag 289
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 d (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at efterforskning gennemføres 
umiddelbart og uden ubegrundet 
forsinkelse. 

Or. en

Begrundelse

I henhold til ikke-statslige organisationers omfattende erfaringer i arbejdet med børneofre 
mangler der i artikel 19 en række vigtige behørige foranstaltninger til beskyttelse af ofre i 
forbindelse med efterforskning og straffesager.

Ændringsforslag 290
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 e (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at efterforskning og straffesager ikke 
forværrer de traumatiske eftervirkninger, 
som barnet har haft.

Or. en

Begrundelse

I henhold til ikke-statslige organisationers omfattende erfaringer i arbejdet med børneofre 
mangler der i artikel 19 en række vigtige behørige foranstaltninger til beskyttelse af ofre i 
forbindelse med efterforskning og straffesager.
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Ændringsforslag 291
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 f (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. Hver medlemsstat anvender i 
forbindelse med efterforskning og 
straffesager artikel 13, stk. 1 og 2, i 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA.

Or. en

Begrundelse

I henhold til ikke-statslige organisationers omfattende erfaringer i arbejdet med børneofre 
mangler der i artikel 19 en række vigtige behørige foranstaltninger til beskyttelse af ofre i 
forbindelse med efterforskning og straffesager.

Ændringsforslag 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de retslige 
myndigheder i forbindelse med 
efterforskning og straffesager udpeger en 
særlig repræsentant for barneofret i 
tilfælde, hvor de personer, som har 
forældremyndigheden ifølge national 
lovgivning, er udelukket fra at 
repræsentere barnet som følge af 
interessekonflikter mellem dem og 
barneofret, eller hvor barnet er uledsaget 
eller adskilt fra familien.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at barneofret 
gives tilstrækkelig tid til at beslutte, om 
den pågældende vil samarbejde med de 
kompetente myndigheder i forbindelse 
med straffesagen.

Or. en
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Ændringsforslag 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ofre for lovovertrædelserne i artikel 3-
7 betragtes som særligt udsatte ofre i 
henhold til artikel 2, stk. 2, artikel 8, stk. 
4, og artikel 14, stk. 1, i rammeafgørelse 
2001/220/RIA.

Or. en

Ændringsforslag 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne træffer, når dette er 
hensigtsmæssigt og muligt, 
foranstaltninger til at yde hjælp og støtte 
til ofrets familie. Navnlig anvender 
medlemsstaterne, når det er 
hensigtsmæssigt og muligt, artikel 4 i 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA på 
familien.

Or. en

Ændringsforslag 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 c (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de retslige myndigheder i forbindelse med 
efterforskning og straffesager udpeger en 
særlig repræsentant for barneofret i 
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tilfælde, hvor de personer, som har 
forældremyndigheden ifølge national 
lovgivning, er udelukket fra at 
repræsentere barnet som følge af 
interessekonflikter mellem dem og 
barneofret, eller hvor barnet er uledsaget 
eller adskilt fra familien.

Or. en

Ændringsforslag 296
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at 
underrette børneofre om deres rettigheder 
og om de tjenester, der står til deres 
rådighed, og, medmindre de ikke ønsker 
at modtage sådanne oplysninger, om 
opfølgningen på deres klage, 
anklagepunkterne, efterforskningens eller 
straffesagens gang generelt og deres rolle, 
samt resultatet af deres sag.

Or. en

Ændringsforslag 297
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at ofre ydes hjælp og støtte før, under og 
inden for en rimelig frist efter en 
straffesag, således at de bliver i stand til at 
udøve de rettigheder, de har ifølge Rådets 
rammeafgørelse 2001/220/RIA om ofres 
stilling i forbindelse med straffesager og i 
henhold til dette direktiv.
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Or. en

Ændringsforslag 298
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 c (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at efterforskning og straffesager 
gennemføres, således at børns tarv 
kommer i første række.

Or. en

Ændringsforslag 299
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 d (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at efterforskning gennemføres 
umiddelbart og uden ubegrundet 
forsinkelse. 

Or. en

Ændringsforslag 300
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 e (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at efterforskning og straffesager ikke 
forværrer de traumatiske eftervirkninger, 
som barnet har haft.
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Or. en

Ændringsforslag 301
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 f (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. Hver medlemsstat anvender i 
forbindelse med efterforskning og 
straffesager artikel 13, stk. 1 og 2, i 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA.

Or. en

Ændringsforslag 302
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at børneofre har 
øjeblikkelig adgang til gratis juridisk 
rådgivning og gratis advokathjælp, 
herunder med henblik på at kræve 
erstatning.

2. Medlemsstaterne sikrer, at børneofre har 
øjeblikkelig adgang til juridisk rådgivning 
og, i overensstemmelse med ofrenes rolle i 
det pågældende retssystem, advokathjælp, 
herunder med henblik på at kræve 
erstatning. Juridisk rådgivning og 
advokathjælp skal være gratis, hvis ofrene 
ikke har tilstrækkelige økonomiske 
ressourcer.

Or. de

Begrundelse

Ofres rolle i straffesager varierer stærkt i de forskellige medlemsstater. Det kan være 
nødvendigt først med sikkerhed at fastslå, at den pågældende person reelt er offer. En 
henvisning til det nationale retssystem er derfor påkrævet.

Ændringsforslag 303
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 



AM\854749DA.doc 139/159 PE456.647v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at børneofre har 
øjeblikkelig adgang til gratis juridisk 
rådgivning og gratis advokathjælp, 
herunder med henblik på at kræve 
erstatning.

2. Medlemsstaterne sikrer, at børneofre har 
øjeblikkelig adgang til gratis juridisk 
rådgivning og gratis advokathjælp, 
herunder med henblik på at kræve 
erstatning. Juridisk rådgivning og 
advokathjælp skal være gratis, hvis ofrene 
ikke har tilstrækkelige økonomiske 
ressourcer.

Or. de

Ændringsforslag 304
Ernst Strasser

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) finder forhør af barneofret, så vidt det 
er muligt, sted uden gerningsmandens 
tilstedeværelse

Or. en

Ændringsforslag 305
Iliana Malinova Iotova

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) finder forhør af barneofret sted uden 
gerningsmandens tilstedeværelse

Or. en

Ændringsforslag 306
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at alle forhør af 
barneofret eller om nødvendigt af et 
barnevidne i forbindelse med 
efterforskningen af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7 kan videooptages, og at disse 
videooptagelser af forhøret kan benyttes 
som bevismateriale i straffesagen i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at alle forhør af 
barneofret eller om nødvendigt af et 
barnevidne - hvis det viser sig at være 
nødvendigt ved undersøgelsen af den
pågældende sag - i forbindelse med 
efterforskningen af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7 kan videooptages, og at disse 
videooptagelser af forhøret kan benyttes 
som bevismateriale i straffesagen i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.

Or. de

Begrundelse

I direktivet bør der ikke generelt stilles krav om videooptagelse af alle forhør, herunder 
politiforhør eller forhør foretaget af den offentlige anklager. Desuden er det ikke automatisk i 
barnets interesse, at forhøret videooptages.

Ændringsforslag 307
Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger, hvor dette er 
i børneofrenes interesse og under 
hensyntagen til andre overordnede 
interesser, til at beskytte ofrenes privatliv, 
deres identitet og deres omdømme for at 
hindre, at offentligheden får kendskab til 
oplysninger, der kan gøre det muligt at 
identificere dem.

Or. en
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Ændringsforslag 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 20 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Forebyggende foranstaltninger

1. Medlemsstaterne iværksætter egnede 
aktioner såsom oplysnings- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer, eventuelt i 
samarbejde med organisationer i 
civilsamfundet og lokale støttenetværk, 
med henblik på at øge bevidstheden om 
problemet og begrænse risikoen for, at 
børn bliver ofre for seksuelt misbrug, 
seksuel udnyttelse og børnepornografi. 
Disse foranstaltninger skal rettes mod alle 
berørte parter, herunder børn, forældre 
og lærere, således at de vil kunne 
genkende tegn på seksuelt misbrug af 
børn, både på internettet og generelt.
2. Der etableres help-lines for at skabe en 
sikker og anonym kommunikationskanal 
mellem børn, som er blevet ofre, eller som 
er potentielle ofre, og medlemmer af 
relevante organisationer i civilsamfundet 
eller lokale støttenetværk.

Or. en

Ændringsforslag 309
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der indføres 
effektive interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger med henblik på at 
forebygge og mindske risikoen for, at 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der indføres 
effektive interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger med henblik på at 
forebygge og mindske risikoen for, at 
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lovovertrædelser i form af seksuelle 
overgreb mod børn gentages. Disse 
programmer eller foranstaltninger skal 
være tilgængelige på ethvert tidspunkt i 
løbet af straffesagen, i og uden for 
fængslet, i overensstemmelse med 
betingelserne i national lovgivning.

lovovertrædelser i form af seksuelle 
overgreb mod børn gentages.

Or. de

Begrundelse

Terapeutiske foranstaltninger under varetægtsfængsling er problematiske. De skal strække sig 
over et vist tidsrum, og det er lidet sandsynligt, at de kan planlægges fornuftigt, i lyset af at 
varetægtsfængslingen er på ubestemt tid. Desuden vil den varetægtsfængslede normalt blive 
flyttet, når der afsiges dom i sagen, hvorefter terapiens kontinuitet ikke kan garanteres. 
Desuden kunne dette være i modstrid med formodningen om uskyld og gerningsmandens 
rettigheder i forbindelse med straffesager (f.eks. retten til ikke at udtale sig). 

Ændringsforslag 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer, 
der er dømt for lovovertrædelserne i artikel 
3-7, om nødvendigt efter den i stk. 1 
omhandlede vurdering:

3. Medlemsstaterne træffer i forbindelse 
med straffesager vedrørende 
lovovertrædelserne i artikel 3-7 de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
det med henblik på så vidt muligt at 
forebygge yderligere krænkelse af offeret 
kan besluttes:

Or. en

Ændringsforslag 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fuldt ud underrettes om årsagen til 
forslaget om at få adgang til de specifikke 

c) eventuel visuel kontakt mellem offer og 
gerningsmand, herunder under 



AM\854749DA.doc 143/159 PE456.647v02-00

DA

programmer eller foranstaltninger aflæggelse af vidnesbyrd, såsom 
afhøringer og krydsforhør, undgås så vidt 
muligt, især ved brug af egnet 
kommunikationsteknologi

Or. en

Ændringsforslag 312
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 21 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blokering af adgangen til websteder med 
børnepornografi

Fjernelse af websteder med 
børnepornografi

Or. en

Ændringsforslag 313
Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 21 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blokering af adgangen til websteder med 
børnepornografi

Tekniske foranstaltninger til eliminering 
af websteder med materiale med seksuelt 
misbrug af børn

Or. en

Ændringsforslag 314
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 21 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blokering af adgangen til websteder med 
børnepornografi

Foranstaltninger vedrørende websteder 
med materiale med seksuelt misbrug af 
børn
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Or. en

Ændringsforslag 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 21 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blokering af adgangen til websteder med 
børnepornografi

Tekniske foranstaltninger til eliminering 
af websteder med materiale med seksuelt 
misbrug af børn

Or. en

Ændringsforslag 316
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 21 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blokering af adgangen til websteder med
børnepornografi

Tekniske foranstaltninger med henblik på 
at slette børnepornografi på internettet

Or. en

Ændringsforslag 317
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til 
internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen af 
adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet websteder, 
som indeholder eller udbreder materiale 
med seksuelt misbrug af børn.
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underrettes om muligheden for rekurs.

Or. en

Begrundelse

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have massively increased in prevalence over the last few years 
and the internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of 
images, to the distribution of images by members of organised crime in order to benefit 
financially. Images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which 
these images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are 
housed outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to 
oblige internet service providers to block access to them.

Ændringsforslag 318
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret 
adgangen for internetbrugere på deres 
område til internetsider, som indeholder 
eller udbreder børnepornografi. 
Blokeringen af adgangen skal være 
underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 319
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret 
adgangen for internetbrugere på deres 
område til internetsider, som indeholder 
eller udbreder børnepornografi. 
Blokeringen af adgangen skal være 
underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 320
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til
internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen af 
adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
juridiske foranstaltninger for ved kilden at 
få fjernet internetsider, som indeholder 
eller udbreder materiale med seksuelt 
misbrug af børn.

Or. en
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Ændringsforslag 321
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til 
internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen af 
adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet websteder, 
som indeholder eller udbreder 
børnepornografi.

Or. en

Ændringsforslag 322
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til
internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen af 
adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet websteder, 
som indeholder eller udbreder 
børnepornografi, i overensstemmelse med 
nationale procedurer.

Or. en
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Ændringsforslag 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til 
internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen 
af adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
juridiske foranstaltninger for at opnå en 
hurtig fjernelse ved kilden af materiale 
med seksuelt misbrug af børn, som 
opbevares eller udbredes på internetsider, 
uanset om de udbydes i EU eller i 
tredjelande. Fjernelse ved kilden skal 
være underlagt klare juridiske og retlige 
garantier, navnlig for at sikre, at 
bevismaterialet bevares med henblik på 
strafferetlig efterforskning.

Or. en

Ændringsforslag 324
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til 
internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen 
af adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

1. 1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til 
øjeblikkeligt at få fjernet materiale, der 
via elektroniske informations- og 
kommunikationstjenester afbilder kønslig 
omgang med personer under 18 år. 
Fjernelsen af denne form for indhold 
gennemføres i overensstemmelse med 
nationale procedurer og under passende 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at 
kun det absolut nødvendige fjernes. Den 
Europæiske Union indleder desuden 
forhandlinger med tredjelande med 
henblik på at sikre, at denne type indhold 
hurtigst muligt fjernes fra servere på 
deres områder. Medlemsstaterne, EU's 
organer og Europol styrker derudover 
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samarbejdet med internationale hotlines, 
såsom INHOPE, med henblik på hurtigst 
muligt at få fjernet denne type indhold.

Or. de

Ændringsforslag 325
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til 
internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen af 
adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sørge for en sikker 
og rettidig fjernelse af websider, som 
indeholder eller udbreder børnepornografi.
Indtil denne fjernelse kan gennemføres, 
træffer medlemsstaterne foranstaltninger 
til at sikre, at adgangen til websider, der 
indeholder eller udbreder 
børnepornografi, er blokeret for brugere 
på deres område. Blokeringen af 
adgangen skal opfylde de relevante 
tekniske egenskaber og begrænses til, 
hvad der er nødvendigt. Kommissionen og 
medlemsstaterne samordner 
medlemsstaternes myndigheders hurtige 
indgriben (European Early Warning 
System) i de tilfælde, hvor webstedets 
server eller søgemaskinen er placeret i en 
anden medlemsstat end den, hvor sagen 
blev anmeldt. 

Or. it

Ændringsforslag 326
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til øjeblikkeligt at få 
fjernet materiale, der via elektroniske 
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internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen 
af adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

informations- og 
kommunikationstjenester afbilder kønslig 
omgang med personer under 18 år. 
Sletning af sådant indhold sker i 
overensstemmelse med nationale 
procedurer og inden for rammerne af
passende beskyttelsesbestemmelser, som 
sikrer, at sletningen begrænses til, hvad 
der er absolut nødvendigt. Den 
Europæiske Union indleder desuden 
forhandlinger med tredjelande med 
henblik på at sikre, at denne type indhold 
hurtigst muligt fjernes fra servere på 
deres områder. Medlemsstaterne, EU's 
organer og Europol styrker derudover 
samarbejdet med internationale hotlines, 
såsom INHOPE, med henblik på hurtigst 
muligt at få fjernet denne type indhold.

Or. de

Ændringsforslag 327
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til 
internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen 
af adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til øjeblikkeligt at få 
fjernet materiale, der via elektroniske 
informations- og 
kommunikationstjenester afbilder kønslig 
omgang med personer under 18 år. 
Fjernelsen af denne form for indhold 
gennemføres i overensstemmelse med 
nationale procedurer og under passende 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at 
kun det absolut nødvendige fjernes. Den 
Europæiske Union indleder desuden 
forhandlinger med tredjelande med 
henblik på at sikre, at denne type indhold 
fjernes fra servere på deres områder.
Medlemsstaterne, EU's organer og 
Europol styrker derudover samarbejdet 
med internationale internethotlines, 
såsom INHOPE, med henblik på hurtigt 
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at få fjernet denne type indhold.

Or. en

Ændringsforslag 328
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til 
internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen af 
adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

1. Hvis det ikke er muligt at fjerne 
websider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, træffer medlemsstaterne 
de nødvendige foranstaltninger, hvad enten 
det er lovgivningsmæssige eller ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger, for 
at sikre, at det er muligt at blokere
adgangen til websider, der indeholder eller 
udbreder børnepornografi, for 
internetbrugere på deres område. 
Blokeringen af adgangen skal være 
underlagt passende grundlæggende 
rettigheder sikkerhedsforanstaltninger, 
navnlig for at sikre, at blokeringen, under 
hensyntagen til tekniske karakteristika,
begrænses til, hvad der er nødvendigt og 
rimeligt, at brugerne underrettes om 
årsagen til blokeringen, og at udbyderne af 
indholdet så vidt muligt underrettes om 
muligheden for at komme med indsigelser 
imod den, herunder i sidste instans 
domstolsprøvelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget åbner mulighed for frivillige aftaler blandt industrivirksomheder eller 
selvregulering.

Ændringsforslag 329

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til 
internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen af 
adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til ved kilden at få fjernet
websider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi. Enhver webside, der 
indeholder børnepornografi, og som 
hidrører fra en EU-medlemsstat, bør 
fjernes. Desuden kan medlemsstaterne, 
for at tjene barnets tarv, indføre 
procedurer med henblik på at blokere 
adgangen for internetbrugere på deres 
område til internetsider, som indeholder 
eller udbreder børnepornografi i 
overensstemmelse med national 
lovgivning. Blokeringen af adgangen skal 
være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

Or. en

Ændringsforslag 330
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen bør undersøge, hvilke 
risici og eventuelle bagdele, der er 
forbundet med at blokere websteder. Ved 
undersøgelsen bør der foretages en 
evaluering af risikoen for 
undermineringen af de demokratiske 
rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 331
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller 
udbreder børnepornografi, jf. dog 
ovenstående.

2. Det påhviler medlemsstaterne at 
vedtage andre foranstaltninger til at 
forhindre adgangen til denne type 
indhold, såsom f.eks. internetspærrer. En 
forudsætning herfor er, at alle 
muligheder for at vedtage 
foranstaltninger til at slette denne type 
indhold er udtømt, og at det på den 
baggrund er tilstrækkelig godtgjort, at det 
ikke er muligt at slette indholdet. 
Foranstaltningerne skal endvidere 
begrænses til, hvad der er absolut 
nødvendigt, være underlagt et retligt 
påbud, og desuden skal de pågældende 
personer, som er berørte af 
foranstaltningen, være oplyst om 
grundene hertil. Berørte kan indbringe 
sådanne afgørelser for en retsinstans.

Or. de

Ændringsforslag 332
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller 
udbreder børnepornografi, jf. dog 
ovenstående.

2. Det påhviler medlemsstaterne at 
vedtage andre foranstaltninger til at 
forhindre adgangen til denne type 
indhold, såsom f.eks. internetspærrer. En 
forudsætning herfor er, at alle 
muligheder for at vedtage 
foranstaltninger til at slette denne type 
indhold er udtømt, og at det på den 
baggrund er tilstrækkelig godtgjort, at det 
ikke er muligt at slette indholdet. 
Foranstaltningerne skal endvidere 
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begrænses til, hvad der er absolut 
nødvendigt, være underlagt et retligt
påbud, og desuden skal de pågældende 
personer, som er berørte af 
foranstaltningen, være oplyst om 
grundene hertil. Berørte kan indbringe 
sådanne afgørelser for en retsinstans.

Or. de

Ændringsforslag 333
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, jf. dog ovenstående.

2. Hvis det ikke er muligt at fjerne 
websider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, træffer medlemsstaterne 
de nødvendige foranstaltninger, hvad enten 
det er lovgivningsmæssige eller ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger, for 
at sikre, at det er muligt at blokere
adgangen til websider, der indeholder eller 
udbreder børnepornografi, for 
internetbrugere på deres område.
Blokeringen af adgangen skal være 
underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen, under hensyntagen 
til tekniske karakteristika, begrænses til, 
hvad der er nødvendigt, at brugerne 
underrettes om årsagen til blokeringen, 
og at udbyderne af indholdet, så vidt 
muligt, underrettes om muligheden for at 
komme med indsigelser imod den.

Or. en

Ændringsforslag 334
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige
foranstaltninger til at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, jf. dog ovenstående.

2. Indtil websiderne fjernes, træffer 
medlemsstaterne supplerende
foranstaltninger for at sikre, at adgangen 
til websider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, blokeres for 
internetbrugere på deres område.
Blokeringen af adgangen skal være 
underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen, under hensyntagen 
til tekniske karakteristika, begrænses til, 
hvad der er nødvendigt, at brugerne 
underrettes om årsagen til blokeringen, 
og at udbyderne af indholdet, så vidt 
muligt, underrettes om muligheden for at 
komme med indsigelser imod den.

Or. en

Begrundelse

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have massively increased in prevalence over the last few years 
and the internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of 
images, to the distribution of images by members of organised crime in order to benefit 
financially. Images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which 
these images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are 
housed outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to 
oblige internet service providers to block access to them.

Ændringsforslag 335
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller udbreder 

2. Indtil websiderne fjernes, træffer 
medlemsstaterne supplerende
foranstaltninger for at sikre, at adgangen 
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børnepornografi, jf. dog ovenstående. til websider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, straks blokeres for 
internetbrugere på deres område.
Blokeringen af adgangen skal være 
underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen, under hensyntagen 
til tekniske karakteristika, begrænses til, 
hvad der er nødvendigt, at brugerne 
underrettes om årsagen til blokeringen, 
og at udbyderne af indholdet, så vidt 
muligt, underrettes om muligheden for at 
komme med indsigelser imod den.

Or. en

Begrundelse

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have increased in prevalence over the last few years and the 
internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of images, to 
the distribution of images by members of organised crime in order to benefit financially. The 
images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which these 
images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are housed 
outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to oblige 
internet service providers to block access to them.

Ændringsforslag 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige
foranstaltninger til at få fjernet
internetsider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, jf. dog ovenstående.

2. Hvor medlemsstaterne gennemfører 
supplerende foranstaltninger for at få 
begrænset adgangen for internetbrugere
på deres område til internetsider, som 
indeholder eller udbreder børnepornografi, 
skal sådanne foranstaltninger være 
nødvendige, gennemsigtige, rimelige, 
lovpligtige og underlagt domstolskontrol i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
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retssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 337
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet
internetsider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, jf. dog ovenstående.

2. Desuden kan medlemsstaterne, hvis det 
har vist sig at være umuligt at få fjernet 
indholdet ved kilden, og hvis dette er 
foreskrevet ved lov og viser sig 
nødvendigt, indføre rimelige og 
gennemsigtige procedurer or at få 
begrænset adgangen for internetbrugere 
på deres område til internetsider, der 
indeholder eller udbreder børnepornografi.

Or. en

Ændringsforslag 338
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, jf. dog ovenstående.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger inden for behørige retlige, 
lovgivningsmæssige og selvregulerende 
rammer til at få fjernet websider, der 
indeholder eller udbreder børnepornografi, 
og som udbydes på deres territorium, samt 
til at forsøge at få fjernet sådanne sider, 
der udbydes uden for deres territorium, jf. 
dog ovenstående.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget giver medlemsstaterne mulighed for at fjerne websider og anerkender 
samtidig, at eksterritoriale tiltag kan være mere vanskelige.

Ændringsforslag 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, jf. dog ovenstående.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til ved kilden at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi.

Or. en

Ændringsforslag 340
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, jf. dog ovenstående.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til ved kilden at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi.

Or. en

Ændringsforslag 341
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Enhver foranstaltning i henhold til 
stk. 1 og 2 iværksættes med respekt for 
menneskerettighederne og de 



AM\854749DA.doc 159/159 PE456.647v02-00

DA

grundlæggende frihedsrettigheder, 
således som de garanteres i den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, som generelle 
principper i fællesskabsretten. Med 
foranstaltningen gives mulighed for en 
forudgående afgørelse, herunder retten til 
en effektiv og rettidig domstolskontrol. 

Or. en

Ændringsforslag 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen forelægger en årlig 
rapport til Europa-Parlamentet om 
medlemsstaternes tiltag for at fjerne 
materiale med seksuelt misbrug af børn 
fra internetsider.

Or. en


