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Muudatusettepanek 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Volitus 2 

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 82 
lõiget 2 ning artikli 83 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas Euroopa Parlamendile 
ettepaneku (C7-0088/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 16,
artikli 82 lõiget 2 ning artikli 83 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa 
Parlamendile ettepaneku (C7-0088/2010);

Or. en

Muudatusettepanek 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Volitus 2 a (uus) 

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikleid 7, 8, 11 ja 24;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Volitus 2 b (uus) 

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artikleid 8 ja 10;

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

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Volitus 2 c (uus) 

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni, eelkõige artikleid 19 ja 34;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Volitus 2 d (uus) 

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 
2007. aasta konventsiooni laste kaitse 
kohta seksuaalse ärakasutamise ja 
kuritarvitamise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Birgit Sippel

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 3 

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

3. teeb presidendile ülesandeks edastada 
Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule 
ja komisjonile ning liikmesriikide 
parlamentidele.

3. teeb presidendile ülesandeks edastada 
Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule 
ja komisjonile, liikmesriikide 
parlamentidele ning Euroopa 
andmekaitseinspektorile.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamisega, sealhulgas lastepornoga, 
rikutakse raskelt põhiõigusi, milleks on 
eelkõige lapse õigus heaoluks vajalikule 
kaitsele ja hoolitsusele, nagu see on 
sätestatud ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas.

(1) Laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamisega, sealhulgas lastepornoga, 
rikutakse raskelt seadusi ja põhiõigusi, 
milleks on eelkõige lapse õigus heaoluks 
vajalikule kaitsele ja hoolitsusele, nagu see 
on sätestatud ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Laste seksuaalne kuritarvitamine 
toimub kõige sagedamini laste vahetus 
keskkonnas, pikema ajavahemiku jooksul, 
ja seda panevad toime autoriteetsed 
isikud, näiteks lapsevanemad, sugulased, 
õpetajad, lapsehoidjad või usujuhid. 
Ohvri ja teo toimepanija vahelise 
sõltuvussuhte, kogukonnas valitsevate 
rangete sotsiaalsete või moraalsete tavade, 
süütunde ning kättemaksu- või 
kogukonnast väljaheitmise hirmu tõttu on 
noortel ohvritel ülimalt raske sellest 
rääkida ning vahetevahel vaikivad nad 
sellest kuni täiskasvanuks saamiseni. 
Mõjusal vastutuselevõtmisel laste 
kuritarvitamise eest on see oluline 
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takistus. Seepärast juhtub sageli, et laste 
kuritarvitamisest ei teatata või seda ei 
karistata.

Or. en

Selgitus

Hiljutisest uuringust (avaldatakse veebruaris 2011) selgus, et umbes 30% kõigist juhtudest 
olid kuritarvitajateks vanemad, 10% tädid-onud, 10% vanavanemad ning umbes 8% õed-
vennad. Lisaks kuritarvitasid 19% poistest ja umbes 10% tüdrukutest nende sõbrad. 10–20% 
juhtudest kuritarvitati lapsi institutsioonides, nagu koolides, spordiklubides ja kirikus.

Muudatusettepanek 46
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Peamiselt kuritarvitab last 
seksuaalselt talle tuttav isik ning seda võib 
juhtuda kodus, koolis, kogukonna-, 
noorte- või usurühmades või riiklikes 
laste hoolekandeasutustes.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Seoses interneti järjest laialdasema 
kasutamisega on väga oluline juhtida 
tähelepanu ennetamise tehnilistele 
võimalustele. Vanemate ja 
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haridustöötajate hulgas tuleb levitada 
teavet kontrollivahenditest, mille abil 
filtreerida veebisisu. Samuti tuleks toetada 
programme ja tooteid, mille abil saab 
filtreerida mobiiltelefonide ja 
mängukonsoolide abil kättesaadavat 
veebisisu. Lisaks tuleb võtta konkreetseid 
meetmeid, et teavitada lapsi avalikel 
veebisaitidel olevale teabele ja 
pildimaterjalile loata juurdepääsuga 
kaasnevatest ohtudest ning juhtida nende 
tähelepanu sellega seotud kuritarvitamise 
ohule.

Or. hu

Muudatusettepanek 48
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kutsub üles neid lapse õiguste 
konventsioonile (edaspidi 
„konventsioon”) allakirjutanuid, kes ei 
ole konventsiooni artiklile 44 vastavaid 
aruandluskohustusi täitnud, eelkõige 
Belgiat, Küprost, Kreekat, Püha Tooli ja 
Portugali esitama lapse õiguste komiteele 
aruanded meetmete kohta, mis nad on 
võtnud konventsiooniga tunnustatud 
õiguste jõustamiseks, ja nende õiguste 
kasutamise alal tehtud edusammude 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Liikmesriike ergutatakse looma 
mehhanisme andmekogumiseks või 
teabekeskuseks riiklikul või kohalikul 
tasandil ning koostöös 
kodanikuühiskonnaga, et jälgida ja 
hinnata laste seksuaalse ärakasutamise ja 
kuritarvitamise nähtust, järgides 
nõuetekohaselt isikuandmete kaitse 
nõudeid vastavalt Euroopa Nõukogu 
konventsioonile ETS nr 201 laste kaitse 
kohta seksuaalse ärakasutamise ja 
kuritarvitamise eest. Euroopa Liit peaks 
jätkama metoodika ja 
andmekogumismeetodite väljatöötamist 
võrreldava statistika loomiseks, et oleks 
võimalik nõuetekohaselt hinnata laste 
seksuaalse kuritarvitamise, ärakasutamise 
ja -porno vastaste meetmete tulemusi.

Or. en

Selgitus

Selle kuriteo ulatuse ning laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise vastaste 
poliitikameetmete mõjususe kohta puuduvad usaldusväärsed andmed ja teave.

Muudatusettepanek 50
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Lapse seisundit kriminaalmenetluses 
peab tugevdama kooskõlas ÜRO lapse 
õiguste konventsioonis kehtestatud 
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õigustega.

Or. sv

Muudatusettepanek 51
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Ametivõimud on kohustatud 
omandama piisavaid teadmisi lastest ja 
laste reageerimisest traumaatilistele 
üleelamistele, et kindlustada kvaliteetne 
tunnistuste võtmine ning vähendada
vajalike meetmete võtmisel lastele 
põhjustatavat stressi. See nõuab 
tihedamat rahvusvahelist koostööd ning 
ametivõimud peavad tagama, et lapsi 
kaasavatele uurimistele eraldatakse 
piisavalt vahendeid.

Or. sv

Muudatusettepanek 52
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Liikmesriigid on kohustatud tagama 
laste kaitse seksuaalse ärakasutamise ja 
kuritarvitamise kõigi vormide eest. Selliste 
kuritegude takistamisel peaks esmane 
asutus olema kool, kus rakendatakse 
teavitus- ja teadlikkuse suurendamise 
kavasid. Selleks on oluline, et 
haridustöötajatel oleks nõuetekohane 
väljaõpe, mis võimaldaks neil teavitada 
lapsi nende õigustest, õpetada lapsi 
ohtlikke olukordi ära tundma ja neid 
vältima ning julgustada rääkima lapsi, 
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kes on sellise kuriteo ohvriks langenud.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiiviga ei reguleerita 
liikmesriikide poliitikat vastastikusel 
nõusolekul põhinevate seksuaalsuhete 
suhtes, mis võivad hõlmata lapsi ja mida 
võib käsitada inimese arengu juurde 
kuuluva seksuaalsuse avastamisena, võttes 
arvesse erinevaid kultuurilisi ja 
õigustavasid ning laste ja teismeliste suhete 
loomise ja säilitamise uusi vorme, milleks 
muu hulgas kasutatakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat.

(7) Käesoleva direktiiviga ei reguleerita 
liikmesriikide poliitikat vastastikusel 
nõusolekul põhinevate seksuaalsuhete 
suhtes, mis võivad hõlmata lapsi ja mida 
võib käsitada inimese arengu juurde 
kuuluva seksuaalsuse avastamisena, võttes 
arvesse erinevaid kultuurilisi ja 
õigustavasid ning laste ja teismeliste suhete 
loomise ja säilitamise uusi vorme, milleks 
muu hulgas kasutatakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat. Nimetatud 
küsimused ei kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse. Nende puhul jääb 
liikmesriikide otsustada, mida tuleks 
kriminaliseerida ja mida mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiiviga ei reguleerita
liikmesriikide poliitikat vastastikusel 
nõusolekul põhinevate seksuaalsuhete 
suhtes, mis võivad hõlmata lapsi ja mida 
võib käsitada inimese arengu juurde 
kuuluva seksuaalsuse avastamisena, võttes 
arvesse erinevaid kultuurilisi ja 
õigustavasid ning laste ja teismeliste suhete 

(7) Kui puudub kuritarvitamise, sunni või 
ärakasutamise element, ei reguleerita
käesoleva direktiiviga liikmesriikide 
poliitikat vastastikusel nõusolekul 
põhinevate seksuaalsuhete suhtes, mis 
võivad hõlmata lapsi ja mida võib käsitada 
inimese arengu juurde kuuluva 
seksuaalsuse avastamisena, võttes arvesse 
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loomise ja säilitamise uusi vorme, milleks 
muu hulgas kasutatakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat.

erinevaid kultuurilisi ja õigustavasid ning 
laste ja teismeliste suhete loomise ja 
säilitamise uusi vorme, milleks muu hulgas 
kasutatakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liikmesriike tuleks ergutada 
pakkuma vajalikku väljaõpet tulevaste ja 
praeguste õpetajate ja haridustöötajate 
koolitusel laste käitumismuutuste 
põhjuste kohta ja võimalike 
käitumismuutuste kohta, mida tuleks 
jälgida.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ning lasteporno vastases 
võitluses tuleks täies ulatuses ära 
kasutada olemasolevaid vahendeid 
kriminaaltulu konfiskeerimiseks ja 
arestimiseks, nagu riikidevahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastane ÜRO 
konventsioon ja selle protokollid, 
rahapesu ning kriminaaltulu avastamist, 
arestimist ja konfiskeerimist käsitlev 
Euroopa Nõukogu 1990. aasta 
konventsioon, nõukogu 26. juuni 2001. 



PE456.647v02-00 12/153 AM\854749ET.doc

ET

aasta raamotsus 2001/500/JSK, milles 
käsitletakse rahapesu ning 
kuriteovahendite ja kuritegelikul teel 
saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, 
blokeerimist, arestimist ja 
konfiskeerimist1, nõukogu 24. veebruari 
2005. aasta raamotsust 2005/212/JSK, mis 
käsitleb kuritegevusega seotud tulu, 
kuriteovahendite ja omandi 
konfiskeerimist2. Tuleks julgustada 
käesolevas direktiivis viidatud arestitud ja 
konfiskeeritud kuriteovahendite ja 
kriminaaltulu kasutamist ohvrite 
toetamiseks ja kaitseks, sealhulgas 
hüvitise maksmiseks ohvritele.
1 EÜT L 182, 5.7.2001, lk 1.
2 ELT L 68, 15.3.2005, lk 49.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 
kuritarvitamisest ja teo toimepanijate 
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, tuleks tõhusad 
uurimisvahendid teha kättesaadavaks neile, 
kelle ülesandeks on selliste süütegude 
uurimine ja nende eest süüdistuse 
esitamine. Sellised vahendid võivad 
hõlmata varjatud jälitustoiminguid, teabe 
pealtkuulamist või -vaatamist, varjatud
jälgimist, sealhulgas elektroonilist 
jälgimist, ning pangakontode 
kontrollimist või muud finantsuurimist.

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 
kuritarvitamisest ja teo toimepanijate 
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, tuleks tõhusad 
uurimisvahendid teha kättesaadavaks neile, 
kelle ülesandeks on selliste süütegude 
uurimine ja nende eest süüdistuse 
esitamine. Sellised vahendid võivad 
hõlmata varjatud jälitustoiminguid või
jälgimist, kui järgitakse eraelu 
puutumatuse kaitset vastavalt 
siseriiklikele ja ELi normidele.
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Or. en

Muudatusettepanek 58
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 
kuritarvitamisest ja teo toimepanijate 
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, tuleks tõhusad 
uurimisvahendid teha kättesaadavaks neile, 
kelle ülesandeks on selliste süütegude 
uurimine ja nende eest süüdistuse 
esitamine. Sellised vahendid võivad 
hõlmata varjatud jälitustoiminguid, teabe 
pealtkuulamist või -vaatamist, varjatud 
jälgimist, sealhulgas elektroonilist 
jälgimist, ning pangakontode kontrollimist 
või muud finantsuurimist.

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 
kuritarvitamisest ja teo toimepanijate 
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, tuleks tõhusad 
uurimisvahendid teha kättesaadavaks neile, 
kelle ülesandeks on selliste süütegude 
uurimine ja nende eest süüdistuse 
esitamine. Sellised vahendid võivad 
hõlmata varjatud jälitustoiminguid, teabe 
pealtkuulamist või -vaatamist, varjatud 
jälgimist, sealhulgas elektroonilist 
jälgimist, ning pangakontode kontrollimist 
või muud finantsuurimist, kuid neid tohib 
kasutada ainult juhul, kui on täielikult 
tagatud vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete järgimine ning kohtulik 
läbivaatus.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 
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kuritarvitamisest ja teo toimepanijate 
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, tuleks tõhusad 
uurimisvahendid teha kättesaadavaks neile, 
kelle ülesandeks on selliste süütegude 
uurimine ja nende eest süüdistuse 
esitamine. Sellised vahendid võivad 
hõlmata varjatud jälitustoiminguid, teabe 
pealtkuulamist või -vaatamist, varjatud 
jälgimist, sealhulgas elektroonilist 
jälgimist, ning pangakontode kontrollimist 
või muud finantsuurimist.

kuritarvitamisest ja teo toimepanijate 
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, tuleks tõhusad 
uurimisvahendid teha kättesaadavaks neile, 
kelle ülesandeks on selliste süütegude 
uurimine ja nende eest süüdistuse 
esitamine. Sellised vahendid võivad 
hõlmata varjatud jälitustoiminguid, teabe 
pealtkuulamist või -vaatamist, varjatud 
jälgimist, sealhulgas elektroonilist 
jälgimist, ning pangakontode kontrollimist 
või muud finantsuurimist. Ka piiriülene 
koostöö on väga oluline ning Europol 
võib aidata võidelda lasteporno võrgustike 
vastu.

Or. el

Muudatusettepanek 60
Michèle Striffler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Ühe ettevaatusabinõuna peavad 
liikmesriigid tagama, et teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad 
oleksid kättesaadavad kõigile, tagades 
eelkõige teabe arusaadavuse lastele, kes ei 
oska veel lugeda. Sellega seoses tuleb 
piisavalt mõistetavad ja igale 
vanuseastmele kohandatud plakatid 
paigaldada kõigis õppeasutustes (eel-, alg-
, põhi- ja keskkoolides) ja üldisemalt 
kõigis kohtades, kus lastel on tarvis 
viibida.

Or. fr
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Muudatusettepanek 61
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Neile, kelle ülesanne on kõnealuste 
süütegude uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, tuleb tagada 
tõhusad uurimisvahendid ja ulatusliku 
piiriülese koostöö tegemise võimalus, et 
võimaldada neile kiiret ja tõhusat 
juurdepääsu karistusregistritele ja 
rahvusvahelistele laste kuritarvitamist 
käsitlevatele andmepankadele, sest 
Euroopa Inimõiguste Kohus on 
kinnitanud, et lastel on õigus riigi kaitsele 
tõhusate meetmete abil, mis hoiaksid ära 
sellised tõsised eraellu sekkumise 
juhtumid. Need meetmed, mille puhul 
tuleb arvesse võtta proportsionaalsuse 
põhimõtet ja kohtuliku kontrolli 
tingimust, võivad hõlmata 
internetikasutajate tuvastamist 
võimaldavate andmete kindlakstegemist 
eelkõige virtuaalsetes paikades, kus võrgu 
teel ahvatlemise oht on kõige suurem ja 
kus on tagatud anonüümsus, varjatud 
operatsioone, telefonikõnede 
pealtkuulamisi, salajast jälgimistegevust, 
sh elektroonilist jälgimist, kontode või 
pangaülekannete kontrollimist ja teisi 
finantsuurimise juhtumeid.

Or. it

Muudatusettepanek 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Liikmesriigid peaksid edendama 
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avatud dialoogi väljaspool ELi asuvate 
riikidega, et esitada asjakohase 
siseriikliku õiguse kohaselt süüdistus 
süütegude toimepanijatele, kes reisivad 
seksiturismi eesmärgil EList väljapoole.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Meetmeid lapsohvrite kaitsmiseks 
võetakse lapsohvrite huvides, arvestades 
hinnangut nende vajadustele. Lapsohvritel 
peaks olema lihtne juurdepääs 
õiguskaitsevahenditele, sealhulgas õigus 
tasuta õigusnõustamisele ja esindamisele 
ning meetmetele, millega lahendatakse 
huvide konflikt, kui kuritarvitamine toimub 
perekonnas. Kui lapsohvrid pöörduvad 
pädevate asutuste poole, tuleks neid kaitsta 
nende suhtes kohaldatavate, näiteks 
sisserännet või prostitutsiooni käsitlevates 
riiklikes õigusaktides sätestatud 
sanktsioonide eest. Ka osalemine 
kriminaalmenetluses ei tohiks lapsohvrile 
vestluste või silmsideme tõttu teo
toimepanijaga põhjustada lisatraumat.

(10) Meetmeid lapsohvrite kaitsmiseks ja 
nendega tegeleva õigussüsteemi 
kohandamiseks võetakse lapsohvrite 
huvides, arvestades hinnangut nende 
vajadustele ja õigusele olla kaitstud 
korduva ahistamise ohu eest, eelkõige 
nende eraelu puutumatuse rikkumise 
tõttu, ja osutades nende arvamustele ja 
seisukohtadele nõuetekohast tähelepanu, 
nagu on ette nähtud näiteks ÜRO 
suunistes õigusemõistmiseks asjades, 
mille puhul lapsed on ohvrid ja kuriteo 
tunnistajad ning Euroopa Nõukogu 
ministrite komitee suunistes 
lapsesõbraliku õigusemõistmise kohta.
Lapsohvritel peaks olema lihtne juurdepääs 
õiguskaitsevahenditele, sealhulgas õigus 
tasuta õigusnõustamisele ja esindamisele 
ning meetmetele, millega lahendatakse 
huvide konflikt, kui kuritarvitamine toimub 
perekonnas. Sellega seoses peaksid 
lapsohvrid ja nende vanemad – kui nad ei 
ole väidetava kuritarvitamisega seotud –
olema täielikult teavitatud oma õigustest, 
nende käsutuses olevatest teenustest, 
kohtumenetluse käigust ja tulemustest, 
ning samuti tuleks neile pakkuda 
õigusnõustamist ja esindamist hüvitise 
taotlemise korral. Lisaks tuleks sätestada 
vanemate, kes ei ole süüteoga seotud, või 
hooldajate puhul piisava abi ja koolituse 
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andmine toetamaks last menetluse ja 
taastumisaja jooksul. Kui lapsohvrid 
pöörduvad pädevate asutuste poole, tuleks 
neid kaitsta nende suhtes kohaldatavate, 
näiteks sisserännet või prostitutsiooni 
käsitlevates riiklikes õigusaktides 
sätestatud sanktsioonide eest. Ka osalemine 
kriminaalmenetluses ei tohiks lapsohvrile 
vestluste või silmsideme tõttu teo 
toimepanijaga põhjustada lisatraumat.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Meetmeid lapsohvrite kaitsmiseks 
võetakse lapsohvrite huvides, arvestades 
hinnangut nende vajadustele. Lapsohvritel 
peaks olema lihtne juurdepääs 
õiguskaitsevahenditele, sealhulgas õigus 
tasuta õigusnõustamisele ja esindamisele 
ning meetmetele, millega lahendatakse 
huvide konflikt, kui kuritarvitamine toimub 
perekonnas. Kui lapsohvrid pöörduvad 
pädevate asutuste poole, tuleks neid kaitsta 
nende suhtes kohaldatavate, näiteks 
sisserännet või prostitutsiooni käsitlevates 
riiklikes õigusaktides sätestatud 
sanktsioonide eest. Ka osalemine 
kriminaalmenetluses ei tohiks lapsohvrile 
vestluste või silmsideme tõttu teo 
toimepanijaga põhjustada lisatraumat.

(10) Meetmeid lapsohvrite kaitsmiseks 
võetakse lapsohvrite huvides, arvestades 
hinnangut nende vajadustele, sealhulgas 
nende identiteedi alatine kaitse. Sellised 
meetmed peavad samuti hõlmama 
kuritarvitamise ennetamist teadlikkuse 
tõstmise kampaaniate kaudu, mis on 
suunatud kõigile asjaosalistele, kaasa 
arvatud lapsed, vanemad ja 
haridustöötajad, et nad õpiksid tuvastama 
seksuaalse kuritarvitamise tundemärke nii 
võrgukeskkonnas kui sellest väljaspool. 
Lapsohvritel peaks olema lihtne juurdepääs 
õiguskaitsevahenditele, sealhulgas õigus 
tasuta õigusnõustamisele ja esindamisele 
ning meetmetele, millega lahendatakse 
huvide konflikt, kui kuritarvitamine toimub 
perekonnas. Kui lapsohvrid pöörduvad 
pädevate asutuste poole, tuleks neid kaitsta 
nende suhtes kohaldatavate, näiteks 
sisserännet või prostitutsiooni käsitlevates 
riiklikes õigusaktides sätestatud 
sanktsioonide eest. Ka osalemine 
kriminaalmenetluses ei tohiks lapsohvrile 
vestluste või silmsideme tõttu teo 
toimepanijaga põhjustada lisatraumat.
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Or. en

Muudatusettepanek 65
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Pidades silmas, et seksuaalne 
kuritarvitamine võib põhjustada tõsiseid 
psühholoogilisi tagajärgi ja ohvriks 
langenud lastel on – mõnikord hirmu 
tõttu – raske toimunust rääkida, peavad 
liikmesriigid tagama, et 
aegumistähtaegade puhul võetaks arvesse 
teo erakorralisust. Oluline on 
aegumistähtaja piisavus, et kui lapsena 
kuriteo ohvriks langenud täiskasvanu 
pärast täisealiseks saamist kaebuse esitab, 
siis ei lükataks tema kaebust tagasi 
põhjendusega, et süüteo toimepanekust on 
möödunud liiga kaua aega. Samuti peab 
täiskasvanutel, keda lapsena seksuaalselt 
kuritarvitati, olema kogu 
kriminaalmenetluse vältel ja vajaduse 
korral ka pärast menetlust võimalik saada 
asjakohast psühholoogilist tuge ja 
õigusnõustamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Lapsohvreid tuleb kaitsta
sanktsioonide eest ja nad peaksid saama 
asjakohast juriidilist tuge ja 
õigusnõustamist ka juhul, kui 
kriminaalmenetlust ei alustatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 67
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Kriminaalmenetluses tuleks vältida 
lapsohvrite silmsidet teo toimepanijaga.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tõkestada ja minimeerida 
korduvkuritegevust, tuleks õigusrikkujate 
puhul hinnata nende ohtlikkust ja laste 
vastu suunatud seksuaalse iseloomuga 
süütegude kordumise riski ning neil peaks 
vabatahtlikkuse alusel olema võimalik 
osaleda tõhusates sekkumisprogrammides 
või -meetmetes.

(11) Selleks et tõkestada ja minimeerida 
korduvkuritegevust, peaks õigusrikkujatel 
olema vabatahtlikkuse alusel võimalik 
osaleda tugi-, ravi- või 
hooldusprogrammides.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tõkestada ja minimeerida 
korduvkuritegevust, tuleks õigusrikkujate 
puhul hinnata nende ohtlikkust ja laste 
vastu suunatud seksuaalse iseloomuga 

(11) Selleks et tõkestada ja minimeerida 
korduvkuritegevust, tuleks õigusrikkujate 
puhul hinnata nende ohtlikkust ja laste 
vastu suunatud seksuaalse iseloomuga 
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süütegude kordumise riski ning neil peaks 
vabatahtlikkuse alusel olema võimalik 
osaleda tõhusates sekkumisprogrammides 
või -meetmetes.

süütegude kordumise riski ning neil peaks 
vabatahtlikkuse alusel olema võimalik 
osaleda tõhusates sekkumisprogrammides 
või -meetmetes. Sekkumismeetmete 
mõjususe tagamiseks ergutatakse 
liikmesriike viima järjepidevalt läbi 
parimaid tulemusi andvate meetodite ja 
tavade hindamisi ning rahastama ELi 
tasandil uuringuid, mis võimaldavad 
parimate tavade võrdlemist ja vahetust.

Or. en

Selgitus

Vaja on paremaid teadmisi ennetusmeetmete tõhususe kohta, sest tuleb teada, millised 
kuritarvitamise ärahoidmiseks võetud meetmed annavad tulemusi. Samal ajal on üksikul 
liikmesriigil raske viia sõltumatult läbi uuringuid, mis on piisavalt laialdased andmaks 
usaldusväärseid vastuseid. Seepärast tuleksid kasuks teadusuuringud ELi tasandil.

Muudatusettepanek 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja tegevust, 
mis eeldab korrapäraseid kontakte 
lastega, tuleks vajaduse korral ajutiselt või 
alaliselt tõkestada, kui see on põhjendatud 
õigusrikkujate ohtlikkuse ja süütegude 
kordumise riskiga. Selliste keeldude 
rakendamist kogu ELis tuleks hõlbustada.

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja tegevust, 
mis on seotud laste järele vaatamist 
puudutava kutse- ja vabatahtliku 
tegevusega, tuleks vajaduse korral ajutiselt 
või alaliselt tõkestada, kui see on 
põhjendatud õigusrikkujate ohtlikkuse ja 
süütegude kordumise riskiga Selliste 
keeldude rakendamist kogu ELis tuleks 
hõlbustada.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja tegevust, 
mis eeldab korrapäraseid kontakte lastega, 
tuleks vajaduse korral ajutiselt või alaliselt 
tõkestada, kui see on põhjendatud 
õigusrikkujate ohtlikkuse ja süütegude 
kordumise riskiga. Selliste keeldude 
rakendamist kogu ELis tuleks hõlbustada.

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja mis 
tahes tegevust, mis eeldab korrapäraseid 
kontakte lastega, tuleks vajaduse korral 
ajutiselt või alaliselt tõkestada, kui see on 
põhjendatud õigusrikkujate ohtlikkuse ja 
süütegude kordumise riskiga. Selliste 
keeldude rakendamist kogu ELis tuleks 
hõlbustada.

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja tegevust, 
mis eeldab korrapäraseid kontakte lastega, 
tuleks vajaduse korral ajutiselt või alaliselt 
tõkestada, kui see on põhjendatud 
õigusrikkujate ohtlikkuse ja süütegude 
kordumise riskiga. Selliste keeldude 
rakendamist kogu ELis tuleks hõlbustada.

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja
kutsetegevust, mis eeldab korrapäraseid 
kontakte lastega, tuleks vajaduse korral 
ajutiselt või alaliselt tõkestada, kui see on 
põhjendatud õigusrikkujate ohtlikkuse ja 
süütegude kordumise riskiga. Selliste 
keeldude rakendamist kogu ELis tuleks 
hõlbustada.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja 
tegevust, mis eeldab korrapäraseid 
kontakte lastega, tuleks vajaduse korral
ajutiselt või alaliselt tõkestada, kui see on 
põhjendatud õigusrikkujate ohtlikkuse ja 

(12) Korduvkuritegevuse või selle 
süüteokatsete puhul võib 
õiguskaitseasutus võtta meetmed, et hoida
ajutiselt või alaliselt ära kõik korrapärased 
kutsealased kontaktid õigusrikkujate ja 
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süütegude kordumise riskiga. Selliste 
keeldude rakendamist kogu ELis tuleks 
hõlbustada.

laste vahel. Selliste keeldude rakendamist 
kogu ELis tuleks hõlbustada.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Süüdimõistetud ei tohiks tegeleda 
kutsetegevusega, mis on otseselt seotud 
laste eest hoolitsemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks.
Lasteporno vastu võitlemiseks on vaja 
vähendada lapse kuritarvitamist kujutava 
materjali levikut, muutes õigusrikkujate 
jaoks sellise sisuga materjali üleslaadimise 
Internetti senisest keerulisemaks. Seega 
tuleb võtta meetmeid, et eemaldada sisu 
allikast ja pidada kinni isikud, kes on 
süüdi laste kuritarvitamist kujutava
visuaalse materjali levitamises või 
allalaadimises. EL peaks eelkõige senisest 
tihedama koostöö kaudu kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 

(13) Laste seksuaalset kuritarvitamist 
kujutav materjal, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Selle vastu 
võitlemiseks on vaja vähendada lapse
seksuaalset kuritarvitamist kujutava 
materjali levikut, muutes õigusrikkujate 
jaoks sellise sisuga materjali üleslaadimise 
Internetti senisest keerulisemaks, vältides 
mõjutuid tehnilisi meetmeid, mis jätavad 
ebaseadusliku materjali internetti ja 
põhjustavad kuritarvitatud laste 
taasahistamist. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast
võimalikult kiiresti ning võtta meetmed 
isikute vastu, keda kahtlustatakse laste
seksuaalset kuritarvitamist kujutava 
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territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub 
lastepornot kajastava sisu eemaldamine
selle allikast keeruliseks, kuna 
originaalmaterjalid ei asu ELis, tuleks 
kehtestada ka mehhanismid, et tõkestada 
ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende 
kaudu levitatakse lastepornot. Sel 
eesmärgil saab kasutada erinevaid 
asjakohaseid mehhanisme, sealhulgas 
hõlbustada pädevatel õigus- või 
politseiasutustel korralduste andmist 
sellise juurdepääsu tõkestamiseks või
toetada ja ergutada Interneti-teenuse 
pakkujaid vabatahtlikkuse alusel välja 
töötama toimimisjuhiseid ja suuniseid 
sellistele veebisaitidele juurdepääsu 
tõkestamiseks. Selleks et eemaldada laste 
kuritarvitamist kujutav materjal ja 
tõkestada sellele juurdepääsu, tuleks luua 
riiklike asutuste koostöö ja seda tugevdada,
eelkõige selleks, et tagada võimalikult 
täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi,
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid 
uuritakse ja vahetatakse.

materjali levitamises või allalaadimises. EL 
peaks eelkõige senisest tihedama koostöö 
kaudu kolmandate riikide ning kahe- või 
mitmepoolsete lepingute abil aitama 
kolmandate riikide asutustel riigist välja 
saata nende territooriumil asuvad isikud, 
kes panid laste kuritarvitamist kujutava 
materjali veebisaitidele üles või 
põhjustasid selle levikut Internetis, ja nad 
seejärel kohtu alla anda. Sel eesmärgil
tuleb kasutada Interneti turvalisema 
kasutamise programmi, toetada ja 
ergutada Interneti-teenuse pakkujaid ning 
teha koostööd asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide ja liitudega, nagu 
rahvusvaheline Interneti vihjeliinide liit. 
Tuleks luua koostöö algatuste, riiklike 
asutuste ja Interneti-teenuse pakkujate 
sektori vahel ja seda tugevdada, et 
koordineerida ja kiirendada teatamist, 
eemaldamise alaseid jõupingutusi ja 
süüdimõistmiseks vajalike tõendite 
kogumist. Sellised meetmed peavad 
austama lõppkasutajate õigusi, olema 
kasutusele võetud seaduspäraselt, järgima
kohtumenetlusi ning pidama kinni Euroopa 
inimõiguste konventsioonist ja Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartast.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab 
seksuaalset kuritarvitamist kujutavat 
visuaalset materjali, on teatavat liiki sisu, 
mida ei saa pidada arvamuse 
avaldamiseks. Lasteporno vastu 
võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse 
materjali levitamises või allalaadimises. 
EL peaks eelkõige senisest tihedama 
koostöö kaudu kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega aitama 
kolmandate riikide asutustel lõplikult 
sulgeda nende territooriumil asuvad 
lastepornot sisaldavad veebisaidid. Kui 
hoolimata sellistest jõupingutustes osutub 
lastepornot kajastava sisu eemaldamine 
selle allikast keeruliseks, kuna 
originaalmaterjalid ei asu ELis, tuleks 
kehtestada ka mehhanismid, et tõkestada 
ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende 
kaudu levitatakse lastepornot. Sel 
eesmärgil saab kasutada erinevaid 
asjakohaseid mehhanisme, sealhulgas 
hõlbustada pädevatel õigus- või 
politseiasutustel korralduste andmist 
sellise juurdepääsu tõkestamiseks või 
toetada ja ergutada Interneti-teenuse 
pakkujaid vabatahtlikkuse alusel välja 
töötama toimimisjuhiseid ja suuniseid 
sellistele veebisaitidele juurdepääsu 
tõkestamiseks. Selleks et eemaldada laste 
kuritarvitamist kujutav materjal ja 
tõkestada sellele juurdepääsu, tuleks luua 
riiklike asutuste koostöö ja seda tugevdada, 
eelkõige selleks, et tagada võimalikult 
täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 

(13) Alla 18-aastaste isikute suhtes 
sooritatava seksuaalse tegevuse 
kujutamine kajastab sellist liiki sisu, mille 
koostamine, levitamine, paljundamine või 
omandamine ei ole kaitstud põhiõigustele 
tuginemisega. Mõistega ,,seksuaalse 
tegevuse kujutamine” soovitakse 
kuritarvitamise mõistet laiendada 
igasugusele seksuaalsele tegevusele, mida 
sooritatakse alla 18-aastaste isikute 
suhtes, ka sel juhul, kui neid sunnitakse 
sellisele tegevusele iseenda suhtes. Seega 
tuleb võtta meetmeid, et viivitamata
eemaldada sisu allikast ja pidada kinni 
isikud, keda peetakse süüdlaseks sellise 
sisu levitamises või allalaadimises, ning 
kohaldada nende suhtes seadusjärgset 
menetlust. EL peaks eelkõige senisest 
tihedama koostöö kaudu kolmandate
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega ning kahe- või 
mitmepoolsete kokkulepete abil aitama 
kolmandate riikide asutustel lõplikult 
sulgeda nende territooriumil asuvad 
veebisaidid, mille sisuks on alla 18-
aastaste isikute suhtes sooritatav 
seksuaalne tegevus. Tugevdada tuleks
koostööd rahvusvahelise Interneti 
vihjeliinide liiduga (INHOPE). Topelttöö 
vältimiseks tuleks luua riiklike asutuste 
koostöö ja seda tugevdada. Sellises 
tegevuses tuleb arvesse võtta 
lõppkasutajate õigusi, järgida kehtivaid 
õigus- ja kohtumenetlusi ning pidada kinni 
Euroopa inimõiguste konventsioonist ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartast. 
Turvalisema Interneti programmiga on 
loodud vihjeliinide võrgustik, et koguda 
teavet võrgus leviva ebaseadusliku sisuga 
materjali peamiste liikide kohta ning 
tagada, et sellise materjali kohta edastatud 
teateid uuritakse ja vahetatakse.
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ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

Or. de

Muudatusettepanek 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub 
lastepornot kajastava sisu eemaldamine 
selle allikast keeruliseks, kuna 
originaalmaterjalid ei asu ELis, tuleks 
kehtestada ka mehhanismid, et tõkestada 

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut.
Seega tuleb võtta meetmeid, et eemaldada 
sisu allikast ja pidada kinni isikud, kes on 
süüdi laste kuritarvitamist kujutava 
visuaalse materjali levitamises või 
allalaadimises. EL peaks eelkõige senisest 
tihedama koostöö kaudu kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Sel eesmärgil
tuleks kehtestada mehhanismid
rahvusvahelise koostöö tugevdamiseks 
riigi- ja õigus- või politseiasutuste ning 
lastepornost teavitamise punktide vahel, et 
tagada selliste veebisaitide kustutamine 
ohutult ja kiiresti.
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ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende 
kaudu levitatakse lastepornot. Sel 
eesmärgil saab kasutada erinevaid 
asjakohaseid mehhanisme, sealhulgas 
hõlbustada pädevatel õigus- või
politseiasutustel korralduste andmist 
sellise juurdepääsu tõkestamiseks või 
toetada ja ergutada Interneti-teenuse 
pakkujaid vabatahtlikkuse alusel välja 
töötama toimimisjuhiseid ja suuniseid 
sellistele veebisaitidele juurdepääsu 
tõkestamiseks. Selleks et eemaldada laste 
kuritarvitamist kujutav materjal ja 
tõkestada sellele juurdepääsu, tuleks luua 
riiklike asutuste koostöö ja seda 
tugevdada, eelkõige selleks, et tagada
võimalikult täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid 
uuritakse ja vahetatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
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vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub lastepornot 
kajastava sisu eemaldamine selle allikast 
keeruliseks, kuna originaalmaterjalid ei asu 
ELis, tuleks kehtestada ka mehhanismid, 
et tõkestada ELi territooriumilt juurdepääs
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
levitatakse lastepornot. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 
mehhanisme, sealhulgas hõlbustada 
pädevatel õigus- või politseiasutustel 
korralduste andmist sellise juurdepääsu 
tõkestamiseks või toetada ja ergutada 
Interneti-teenuse pakkujaid vabatahtlikkuse 
alusel välja töötama toimimisjuhiseid ja 
suuniseid sellistele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamiseks. Selleks et
eemaldada laste kuritarvitamist kujutav 
materjal ja tõkestada sellele juurdepääsu, 
tuleks luua riiklike asutuste koostöö ja 
seda tugevdada, eelkõige selleks, et tagada 
võimalikult täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi,
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 

vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast
võimalikult kiiresti ning pidada kinni 
isikud, keda kahtlustatakse laste
seksuaalset kuritarvitamist kujutava 
visuaalse materjali levitamises või 
allalaadimises, ja nende vastu meetmed 
võtta. EL peaks eelkõige senisest tihedama 
koostöö kaudu kolmandate riikide ning 
kahe- või mitmepoolsete lepingute abil
aitama kolmandate riikide asutustel 
lõplikult sulgeda internetilehed, mis 
sisaldavad või mille kaudu levitatakse 
laste kuritarvitamist kujutavat materjali 
ning lihtsustada nende territooriumil
asuvate isikute kohtu alla andmist, kes 
panid laste kuritarvitamist kujutava 
materjali veebisaitidele üles või 
põhjustasid selle levikut Internetis. Kui 
hoolimata sellistest jõupingutustes osutub 
lastepornot kajastava sisu eemaldamine 
selle allikast keeruliseks, kuna 
originaalmaterjalid ei asu ELis, võivad 
liikmesriigid rakendada lisameetmeid, et 
tõkestada nende territooriumil asuvate 
Interneti-kasutajate juurdepääs
internetilehtedele, mis sisaldavad või mille
kaudu levitatakse laste kuritarvitamisega 
seotud materjali. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 
mehhanisme, sealhulgas hõlbustada 
pädevatel õigus- või politseiasutustel 
korralduste andmist lisameetmeteks, 
näiteks juurdepääsu tõkestamiseks, või 
toetada ja ergutada Interneti-teenuse 
pakkujaid vabatahtlikkuse alusel välja 
töötama toimimisjuhiseid ja suuniseid 
sellistele veebisaitidele juurdepääsu
piiramiseks. Kõikide tehniliste meetmete 
suhtes, mille eesmärk on eemaldada laste 
kuritarvitamist kujutavat materjali 
sisaldavad või levitavad internetilehed, 
tuleks kohaldada tugevdatud koostööd
riiklike asutuste vahel, eelkõige selleks, et 
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materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

tagada võimalikult täielikud riiklikud 
nimekirjad veebisaitidest, mis sisaldavad 
lastepornot, ning vältida topelttööd.
Sellised meetmed peavad austama
lõppkasutajate õigusi, järgima kehtivaid 
õigus- ja kohtumenetlusi ning pidama
kinni Euroopa inimõiguste konventsioonist 
ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartast.
Turvalisema Interneti programmiga on 
loodud vihjeliinide võrgustik, et koguda 
teavet võrgus leviva ebaseadusliku sisuga 
materjali peamiste liikide kohta ning 
tagada, et sellise materjali kohta edastatud 
teateid uuritakse ja vahetatakse.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheliste lepingute abil tuleks luua range kord, et tagada viivitamata meetmete 
võtmine sisu eemaldamiseks otse allikast ning samaaegselt kindlustada tõendite säilimine 
politsei uurimise jaoks. Liikmesriikide ülesanne on rakendada täiendavaid meetmeid, näiteks 
tõkestada või piirata juurdepääsu internetilehele, mis sisaldab laste kuritarvitamist kujutavat 
materjali.

Muudatusettepanek 79
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab 
seksuaalset kuritarvitamist kujutavat 
visuaalset materjali, on teatavat liiki sisu, 
mida ei saa pidada arvamuse 
avaldamiseks. Lasteporno vastu 
võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse 
materjali levitamises või allalaadimises. 

(13) Alla 18-aastaste isikute suhtes 
sooritatava seksuaalse tegevuse 
kujutamine kajastab sellist liiki sisu, mille 
koostamine, levitamine, paljundamine või 
omandamine ei ole kaitstud põhiõigustele 
tuginemisega. Mõistega ,,seksuaalse 
tegevuse kujutamine” soovitakse 
kuritarvitamise mõistet laiendada 
igasugusele seksuaalsele tegevusele, mida 
sooritatakse alla 18-aastaste isikute 
suhtes, ka sel juhul, kui neid sunnitakse 
sellisele tegevusele iseenda suhtes. Seega 
tuleb võtta meetmeid, et viivitamata
eemaldada sisu allikast ja pidada kinni 
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EL peaks eelkõige senisest tihedama 
koostöö kaudu kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega aitama 
kolmandate riikide asutustel lõplikult 
sulgeda nende territooriumil asuvad 
lastepornot sisaldavad veebisaidid. Kui 
hoolimata sellistest jõupingutustes osutub 
lastepornot kajastava sisu eemaldamine 
selle allikast keeruliseks, kuna 
originaalmaterjalid ei asu ELis, tuleks 
kehtestada ka mehhanismid, et tõkestada 
ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende 
kaudu levitatakse lastepornot. Sel 
eesmärgil saab kasutada erinevaid 
asjakohaseid mehhanisme, sealhulgas 
hõlbustada pädevatel õigus- või 
politseiasutustel korralduste andmist 
sellise juurdepääsu tõkestamiseks või 
toetada ja ergutada Interneti-teenuse 
pakkujaid vabatahtlikkuse alusel välja 
töötama toimimisjuhiseid ja suuniseid 
sellistele veebisaitidele juurdepääsu 
tõkestamiseks. Selleks et eemaldada laste 
kuritarvitamist kujutav materjal ja 
tõkestada sellele juurdepääsu, tuleks luua 
riiklike asutuste koostöö ja seda tugevdada,
eelkõige selleks, et tagada võimalikult 
täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

isikud, keda peetakse süüdlaseks sellise 
sisu levitamises või allalaadimises, ning 
kohaldada nende suhtes seadusjärgset 
menetlust. EL peaks eelkõige senisest 
tihedama koostöö kaudu kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega ning kahe- või 
mitmepoolsete kokkulepete abil aitama 
kolmandate riikide asutustel lõplikult 
sulgeda nende territooriumil asuvad 
veebisaidid, mille sisuks on alla 18-
aastaste isikute suhtes sooritatav 
seksuaalne tegevus. Tugevdada tuleks 
koostööd rahvusvahelise interneti 
vihjeliinide liiduga (INHOPE). Topelttöö 
vältimiseks tuleks luua riiklike asutuste 
koostöö ja seda tugevdada. Sellises 
tegevuses tuleb arvesse võtta 
lõppkasutajate õigusi, järgida kehtivaid 
õigus- ja kohtumenetlusi ning pidada kinni 
Euroopa inimõiguste konventsioonist ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartast. 
Turvalisema interneti programmiga on 
loodud vihjeliinide võrgustik, et koguda 
teavet võrgus leviva ebaseadusliku sisuga 
materjali peamiste liikide kohta ning 
tagada, et sellise materjali kohta edastatud 
teateid uuritakse ja vahetatakse.

Or. de
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Muudatusettepanek 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub 
lastepornot kajastava sisu eemaldamine 
selle allikast keeruliseks, kuna 
originaalmaterjalid ei asu ELis, tuleks
kehtestada ka mehhanismid, et tõkestada 
ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende 
kaudu levitatakse lastepornot. Sel 
eesmärgil saab kasutada erinevaid 
asjakohaseid mehhanisme, sealhulgas 
hõlbustada pädevatel õigus- või 
politseiasutustel korralduste andmist 
sellise juurdepääsu tõkestamiseks või 
toetada ja ergutada Interneti-teenuse 
pakkujaid vabatahtlikkuse alusel välja 
töötama toimimisjuhiseid ja suuniseid 
sellistele veebisaitidele juurdepääsu 
tõkestamiseks. Selleks et eemaldada laste 
kuritarvitamist kujutav materjal ja 
tõkestada sellele juurdepääsu, tuleks luua 

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks ning tagada selliste 
süütegude uurimise ja kohtu alla andmise 
prioriteetsus. Seega tuleb võtta meetmeid, 
et eemaldada sisu allikast ja pidada kinni 
isikud, kes on süüdi laste kuritarvitamist 
kujutava visuaalse materjali levitamises või 
allalaadimises. EL peaks eelkõige senisest 
tihedama koostöö kaudu kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid ja nendega seoses 
süüdistust esitada. Tuleks luua riiklike 
asutuste koostöö ja seda tugevdada, 
eelkõige selleks, et vältida topelttööd.
Sellises tegevuses tuleb arvesse võtta 
lõppkasutajate õigusi, järgida kehtivaid 
õigus- ja kohtumenetlusi ning pidada kinni 
Euroopa inimõiguste konventsioonist ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartast.
Liikmesriigid võivad võtta õigusmeetmed 
laste kuritarvitamist kujutavat materjali 
sisaldavatele või seda levitavatele 
internetilehtedele juurdepääsu 
piiramiseks ainult juhul, kui koostöös 
kolmandate riikidega esineb raskusi 
kõrvaldamise ja kohtu alla andmise 
küsimustes. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
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riiklike asutuste koostöö ja seda tugevdada, 
eelkõige selleks, et tagada võimalikult 
täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub 
lastepornot kajastava sisu eemaldamine 

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Selleks et 
eemaldada laste kuritarvitamist kujutav 
materjal, tuleks luua riiklike asutuste 
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selle allikast keeruliseks, kuna 
originaalmaterjalid ei asu ELis, tuleks 
kehtestada ka mehhanismid, et tõkestada 
ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende 
kaudu levitatakse lastepornot. Sel 
eesmärgil saab kasutada erinevaid 
asjakohaseid mehhanisme, sealhulgas 
hõlbustada pädevatel õigus- või 
politseiasutustel korralduste andmist 
sellise juurdepääsu tõkestamiseks või 
toetada ja ergutada Interneti-teenuse 
pakkujaid vabatahtlikkuse alusel välja 
töötama toimimisjuhiseid ja suuniseid 
sellistele veebisaitidele juurdepääsu 
tõkestamiseks. Selleks et eemaldada laste 
kuritarvitamist kujutav materjal ja 
tõkestada sellele juurdepääsu, tuleks luua 
riiklike asutuste koostöö ja seda tugevdada, 
eelkõige selleks, et tagada võimalikult 
täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

koostöö ja seda tugevdada, eelkõige 
selleks, et tagada võimalikult täielikud 
riiklikud nimekirjad veebisaitidest, mis 
sisaldavad lastepornot, ning vältida 
topelttööd. Sellises tegevuses tuleb arvesse 
võtta lõppkasutajate õigusi, järgida 
kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi ning 
pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
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materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub 
lastepornot kajastava sisu eemaldamine 
selle allikast keeruliseks, kuna 
originaalmaterjalid ei asu ELis, tuleks 
kehtestada ka mehhanismid, et tõkestada 
ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende 
kaudu levitatakse lastepornot. Sel 
eesmärgil saab kasutada erinevaid 
asjakohaseid mehhanisme, sealhulgas 
hõlbustada pädevatel õigus- või 
politseiasutustel korralduste andmist 
sellise juurdepääsu tõkestamiseks või 
toetada ja ergutada Interneti-teenuse 
pakkujaid vabatahtlikkuse alusel välja 
töötama toimimisjuhiseid ja suuniseid 
sellistele veebisaitidele juurdepääsu 
tõkestamiseks. Selleks et eemaldada laste 
kuritarvitamist kujutav materjal ja 
tõkestada sellele juurdepääsu, tuleks luua 
riiklike asutuste koostöö ja seda tugevdada, 
eelkõige selleks, et tagada võimalikult 
täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 

materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Selleks et 
eemaldada laste kuritarvitamist kujutav 
materjal, tuleks luua riiklike asutuste 
koostöö ja seda tugevdada, eelkõige 
selleks, et tagada võimalikult täielikud 
riiklikud nimekirjad veebisaitidest, mis 
sisaldavad lastepornot, ning vältida 
topelttööd. Sellises tegevuses tuleb arvesse 
võtta lõppkasutajate õigusi, järgida 
kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi ning 
pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.
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programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub lastepornot 
kajastava sisu eemaldamine selle allikast
keeruliseks, kuna originaalmaterjalid ei asu 
ELis, tuleks kehtestada ka mehhanismid, et 
tõkestada ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
levitatakse lastepornot. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 
mehhanisme, sealhulgas hõlbustada 
pädevatel õigus- või politseiasutustel 
korralduste andmist sellise juurdepääsu 

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste
seksuaalset kuritarvitamist kujutava 
visuaalse materjali levitamises või 
allalaadimises. EL peaks eelkõige senisest 
tihedama koostöö kaudu kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kuid hoolimata 
sellistest jõupingutustest osutub 
lastepornot kajastava sisu eemaldamine 
selle allikast sageli võimatuks, kuna 
originaalmaterjalid ei asu ELis, kas 
seetõttu, et riik, kus asub server, ei soovi 
teha koostööd, või seetõttu, et materjali 
kõrvaldamine asjaomases riigis osutub 
erakordselt aeganõudvaks. Seetõttu tuleks
samuti kehtestada mehhanismid, et 
tõkestada ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
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tõkestamiseks või toetada ja ergutada 
Interneti-teenuse pakkujaid vabatahtlikkuse 
alusel välja töötama toimimisjuhiseid ja 
suuniseid sellistele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamiseks. Selleks et 
eemaldada laste kuritarvitamist kujutav 
materjal ja tõkestada sellele juurdepääsu, 
tuleks luua riiklike asutuste koostöö ja seda 
tugevdada, eelkõige selleks, et tagada 
võimalikult täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
levitatakse lastepornot. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 
mehhanisme, sealhulgas hõlbustada 
pädevatel õigus- või politseiasutustel 
korralduste andmist sellise juurdepääsu 
tõkestamiseks, või muude kui 
seadusandlike meetmete abil, või toetada 
ja ergutada Interneti-teenuse pakkujaid 
vabatahtlikkuse alusel välja töötama 
toimimisjuhiseid ja suuniseid sellistele 
veebisaitidele juurdepääsu tõkestamiseks.
Selleks et eemaldada laste kuritarvitamist 
kujutav materjal ja tõkestada sellele 
juurdepääsu, tuleks luua riiklike asutuste 
koostöö ja seda tugevdada, eelkõige 
selleks, et tagada võimalikult täielikud 
riiklikud nimekirjad veebisaitidest, mis 
sisaldavad lastepornot, ning vältida 
topelttööd. Sellises tegevuses tuleb arvesse 
võtta lõppkasutajate õigusi, järgida 
kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi ning 
pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Michèle Striffler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
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muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub lastepornot 
kajastava sisu eemaldamine selle allikast 
keeruliseks, kuna originaalmaterjalid ei asu 
ELis, tuleks kehtestada ka mehhanismid, et 
tõkestada ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
levitatakse lastepornot. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 
mehhanisme, sealhulgas hõlbustada 
pädevatel õigus- või politseiasutustel 
korralduste andmist sellise juurdepääsu 
tõkestamiseks või toetada ja ergutada
Interneti-teenuse pakkujaid 
vabatahtlikkuse alusel välja töötama 
toimimisjuhiseid ja suuniseid sellistele 
veebisaitidele juurdepääsu tõkestamiseks. 
Selleks et eemaldada laste kuritarvitamist 
kujutav materjal ja tõkestada sellele 
juurdepääsu, tuleks luua riiklike asutuste 
koostöö ja seda tugevdada, eelkõige 
selleks, et tagada võimalikult täielikud 
riiklikud nimekirjad veebisaitidest, mis 
sisaldavad lastepornot, ning vältida 
topelttööd. Sellises tegevuses tuleb arvesse 
võtta lõppkasutajate õigusi, järgida 
kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi ning 
pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 

muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub lastepornot 
kajastava sisu eemaldamine selle allikast 
keeruliseks, kuna originaalmaterjalid ei asu 
ELis, tuleks kehtestada ka mehhanismid, et 
tõkestada ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
levitatakse lastepornot. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 
mehhanisme, sealhulgas hõlbustada 
pädevatel õigus- või politseiasutustel 
korralduste andmist sellise juurdepääsu 
tõkestamiseks, kohustada Interneti-teenuse 
pakkujaid nende vastutuse suurendamise 
eesmärgil välja töötama toimimisjuhiseid 
ja suuniseid sellistele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamiseks. Selleks et 
eemaldada laste kuritarvitamist kujutav 
materjal ja tõkestada sellele juurdepääsu, 
tuleks luua riiklike asutuste koostöö ja seda 
tugevdada, eelkõige selleks, et tagada 
võimalikult täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
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ja vahetatakse. ja vahetatakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub lastepornot 
kajastava sisu eemaldamine selle allikast 
keeruliseks, kuna originaalmaterjalid ei asu 
ELis, tuleks kehtestada ka mehhanismid, et 
tõkestada ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
levitatakse lastepornot. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 
mehhanisme, sealhulgas hõlbustada 
pädevatel õigus- või politseiasutustel 
korralduste andmist sellise juurdepääsu 
tõkestamiseks või toetada ja ergutada 
Interneti-teenuse pakkujaid vabatahtlikkuse 
alusel välja töötama toimimisjuhiseid ja 
suuniseid sellistele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamiseks. Selleks et 

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse materjali 
levitamises või allalaadimises. EL peaks 
eelkõige senisest tihedama koostöö kaudu 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kõrvaldada tuleks 
kõik veebilehed, mis sisaldavad mõnest 
ELi liikmesriigist pärinevat, laste 
seksuaalset kuritarvitamist kujutavat 
materjali. Kui hoolimata sellistest 
jõupingutustes osutub lastepornot kajastava 
sisu eemaldamine selle allikast keeruliseks, 
kuna originaalmaterjalid ei asu ELis, tuleks 
kehtestada ka mehhanismid, et tõkestada 
ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
levitatakse lastepornot. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 
mehhanisme, sealhulgas hõlbustada 
pädevatel õigus- või politseiasutustel 
korralduste andmist sellise juurdepääsu 
tõkestamiseks või toetada ja ergutada 
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eemaldada laste kuritarvitamist kujutav 
materjal ja tõkestada sellele juurdepääsu, 
tuleks luua riiklike asutuste koostöö ja seda 
tugevdada, eelkõige selleks, et tagada 
võimalikult täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

Interneti-teenuse pakkujaid vabatahtlikkuse 
alusel välja töötama toimimisjuhiseid ja 
suuniseid sellistele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamiseks. Selleks et 
eemaldada laste kuritarvitamist kujutav 
materjal ja tõkestada sellele juurdepääsu, 
tuleks luua riiklike asutuste koostöö ja seda 
tugevdada, eelkõige selleks, et tagada 
võimalikult täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kõiki võimalikke käesoleva 
direktiivi rakendamisel töödeldavaid 
isikuandmeid tuleb kaitsta vastavalt 
kõigile ELi eeskirjadele, mis käsitlevad 
eraelu ja andmekaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kõiki võimalikke käesoleva 
direktiivi rakendamisel töödeldavaid 
isikuandmeid tuleb kaitsta vastavalt 
nõukogu 27. novembri 2008. aasta 
raamotsusele 2008/977/JSK 
kriminaalasjades tehtava politsei- ja 
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitse kohta1 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. 
aasta direktiivile 2002/58/EÜ, milles 
käsitletakse isikuandmete töötlemist ja 
eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise 
side sektoris2 (eraelu puutumatuse ja 
elektroonilise side direktiiv) ning 
kooskõlas põhimõtetega, mis on sätestatud 
Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. 
aasta konventsioonis, mille on 
ratifitseerinud kõik liikmesriigid.
_____________
1 ELT L 350, 30.12.2008, lk 60.
2 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Komisjon peaks uurima, millised 
on veebisaitide tõkestamisega seotud ohud 
ja võimalikud halvad küljed. Uurimise 
käigus tuleks hinnata ohtu seoses 
Euroopa kodanike demokraatlike õiguste 
vähenemisega ning võtta arvesse 
veebisaitide tõkestamise üldist kasutust 
totalitaarses ühiskonnas sõnavabaduse 
piiramise eesmärgil.

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige inimväärikust, 
piinamise ja ebainimliku või alandava 
kohtlemise või karistamise keeldu, lapse 
õigusi, õigust vabadusele ja turvalisusele, 
sõna- ja teabevabadust, isikuandmete 
kaitset, õigust tõhusale õiguskaitsele ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele ning 
kuritegude ja karistuste seaduslikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. Eelkõige on 
käesoleva direktiivi eesmärk tagada 
nimetatud õiguste täielik austamine ja 
sellest tuleks lähtuda ka direktiivi 
rakendamisel.

(15) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige inimväärikust, 
piinamise ja ebainimliku või alandava 
kohtlemise või karistamise keeldu, lapse 
õigusi, õigust vabadusele ja turvalisusele, 
sõna- ja teabevabadust, eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete kaitset, 
õigust tõhusale õiguskaitsele ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele ning kuritegude ja 
karistuste seaduslikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. Eelkõige on 
käesoleva direktiivi eesmärk tagada 
nimetatud õiguste täielik austamine ja 
sellest tuleks lähtuda ka direktiivi 
rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada 
miinimumeeskirjad kuritegude ja 
sanktsioonide määratlemiseks laste 
seksuaalse ärakasutamise puhul. Samuti on 
direktiivi eesmärk kehtestada üldsätted, et 
tugevdada kuritegude tõkestamist ja 
kuriteoohvrite kaitset.

Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada 
miinimumeeskirjad kuritegude ja 
sanktsioonide määratlemiseks laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja
ärakasutamise ning laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutava materjali 
esitamist. Samuti on direktiivi eesmärk 
kehtestada üldsätted, et tugevdada 
kuritegude tõkestamist ja kuriteoohvrite 
kaitset.

Or. en
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Muudatusettepanek 91
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „laps” – alla 18 aasta vanune isik; a) „laps” – alla 18 aasta vanune isik või 
isik, kes on riiklike õigusaktide kohaselt 
lapseealine;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „lasteporno”: b) „laste kuritarvitamist kujutav 
materjal”:

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Kui muudatusettepanek 
vastu võetakse, tuleb vastavad muudatused 
teha kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 93
Ernst Strasser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „lasteporno”: b) „lasteporno” või „laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutav materjal”:

Or. en
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Muudatusettepanek 94
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „lasteporno”: b) „laste kuritarvitamise kujutised”:

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „lasteporno”: b) „lasteporno” või „laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutav materjal”:

Or. en

Muudatusettepanek 96
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) materjal, milles visuaalselt kujutatakse 
lapsena näivat isikut, kes on kaasatud 
tegelikku või jäljendatud ühemõtteliselt 
seksuaalsesse tegevusse, või lapsena näiva 

välja jäetud
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isiku suguelundite kujutamine eelkõige 
seksuaalsel eesmärgil või

Or. de

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) materjal, milles visuaalselt kujutatakse 
lapsena näivat isikut, kes on kaasatud 
tegelikku või jäljendatud ühemõtteliselt 
seksuaalsesse tegevusse, või lapsena näiva 
isiku suguelundite kujutamine eelkõige 
seksuaalsel eesmärgil või

iii) materjal, milles visuaalselt kujutatakse
last või tema virtuaalset kujutist, kes on 
kaasatud tegelikku või jäljendatud 
ühemõtteliselt seksuaalsesse tegevusse, või
milles kujutatakse visuaalselt lapse või 
tema virtuaalse kujutise suguelundeid
eelkõige seksuaalsel eesmärgil; või

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) realistlik kujutis lapsest, kes on 
kaasatud ühemõtteliselt seksuaalsesse 
tegevusse, või lapse suguelundite realistlik 
kujutamine eelkõige seksuaalsel eesmärgil, 
sõltumata sellise lapse tegelikust 
olemasolust;

iv) realistlik kujutis lapsest, kes on 
kaasatud ühemõtteliselt seksuaalsesse 
tegevusse, või lapse suguelundite realistlik 
kujutamine eelkõige seksuaalsel eesmärgil;

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) realistlik kujutis lapsest, kes on 
kaasatud ühemõtteliselt seksuaalsesse 
tegevusse, või lapse suguelundite realistlik 
kujutamine eelkõige seksuaalsel eesmärgil, 
sõltumata sellise lapse tegelikust 
olemasolust;

iv) realistlik kujutis lapsest, kes on 
kaasatud ühemõtteliselt seksuaalsesse 
tegevusse, või lapse või tema virtuaalse 
kujutise suguelundite realistlik kujutamine 
eelkõige seksuaalsel eesmärgil;

Or. fr

Muudatusettepanek 100
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) realistlik kujutis lapsest, kes on 
kaasatud ühemõtteliselt seksuaalsesse 
tegevusse, või lapse suguelundite realistlik 
kujutamine eelkõige seksuaalsel eesmärgil, 
sõltumata sellise lapse tegelikust 
olemasolust;

iv) realistlik kujutis lapsest, kes on 
kaasatud või on kujutatud kaasatuna
ühemõtteliselt seksuaalsesse tegevusse, või 
lapse suguelundite realistlik kujutamine 
eelkõige seksuaalsel eesmärgil, sõltumata 
sellise lapse tegelikust olemasolust;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iv a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) lasteporno on laste kuritarvitamise 
vorm;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) „laste seksuaalne ärakasutamine 
reisidel ja turismis” – laste seksuaalne 
ärakasutamine isiku või isikute poolt, kes 
reisivad nende tavapärasest keskkonnast 
sihtkohta, kus neil on lastega 
seksuaalkontakt;

Or. en

Selgitus

Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) turisti määratlus, 1997.

Muudatusettepanek 103
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „laste seksuaalne ärakasutamine 
reisidel ja turismis” – laste seksuaalne 
ärakasutamine isiku või isikute poolt, kes 
reisivad nende tavapärasest keskkonnast 
sihtkohta, kus neil on lastega 
seksuaalkontakt.

Or. en

Selgitus

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.
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Muudatusettepanek 104
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „laste seksuaalne ärakasutamine 
reisidel ja turismis” – laste seksuaalne 
ärakasutamine isiku või isikute poolt, kes 
reisivad nende tavapärasest keskkonnast 
sihtkohta, kus neil on lastega 
seksuaalkontakt.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada lõigetes 2–5 nimetatud 
tahtlike tegude karistatavus.

1. Kuna kriminaalõigussüsteemid 
moodustavad iga liikmesriigi 
õigussüsteemi lahutamatu osa, võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada, 
et järgmised tahtlikud teod loetakse 
õigusaktides süütegudeks ja et selliste 
tegude eest määratakse asjaomase riigi 
karistussüsteemi kohaselt teo 
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raskusastmele vastav karistus.

Or. de

Muudatusettepanek 106
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalset kuritarvitamist või 
seksuaalsuhet seksuaalsel eesmärgil pealt 
vaatama panemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

2. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
isiku seksuaalset kuritarvitamist või 
seksuaalset tegevust seksuaalsel eesmärgil 
pealt vaatama panemist loetakse teoks 
lõike 1 mõistes.

Or. de

Muudatusettepanek 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalset kuritarvitamist või 
seksuaalsuhet seksuaalsel eesmärgil pealt 
vaatama panemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

2. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalset kuritarvitamist või 
seksuaalsuhet pealt vaatama panemise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt kolmeaastane vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 2. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
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lapse seksuaalset kuritarvitamist või 
seksuaalsuhet seksuaalsel eesmärgil pealt 
vaatama panemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

lapse seksuaalset kuritarvitamist või 
seksuaalsuhet seksuaalsel eesmärgil pealt 
vaatama panemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus ning 
keelatakse tegutsemine tegevusaladel, mis 
eeldavad kontakti lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 109
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalsuhtesse kaasamise eest 
määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus.

3. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
isiku suhtes sooritatavat seksuaalset 
tegevust loetakse teoks lõike 1 mõistes.

Or. de

Muudatusettepanek 110
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalsuhtesse kaasamise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt viieaastane vangistus.

3. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalsuhtesse kaasamise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt viieaastane vangistus ning 
keelatakse tegutsemine tegevusaladel, mis 
eeldavad kontakti lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 111
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lapsega seksuaalsuhtes osalemise eest, 4. Alla 18 aasta vanuse isiku suhtes 
sooritatavat seksuaalset tegevust,

i) kui selleks on kuritarvitatud lapse suhtes 
saavutatud usaldust, võimu või mõju, 
määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus, või

i) kui selleks on kuritarvitatud kõnealuse 
isiku suhtes saavutatud usaldust, võimu või 
mõju, või

ii) kui selleks on kuritarvitatud lapse eriti 
kaitsetut, eelkõige vaimse või füüsilise 
puude või sõltuvussuhte tõttu tekkinud 
olukorda, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus, või

ii) kui selleks on kuritarvitatud kõnealuse 
isiku eriti kaitsetut, eelkõige vaimse või 
füüsilise puude või sõltuvussuhte tõttu 
tekkinud olukorda või

iii) kui selleks on kasutatud sundi, jõudu 
või ähvardusi, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

iii) kui selleks on kasutatud sundi, jõudu 
või ähvardusi,

loetakse teoks lõike 1 mõistes.

Or. de

Muudatusettepanek 112
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt iii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kui selleks on kasutatud sundi, jõudu 
või ähvardusi, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

iii) kui selleks on kasutatud sundi, jõudu 
või ähvardusi, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus ning keelatakse 
tegutsemine tegevusaladel, mis eeldavad 
kontakti lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 113
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse sundimise eest seksuaalsuhtesse 
kolmanda isikuga määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

5. Alla 18 aasta vanuse isiku sundimist 
seksuaalseks tegevuseks kolmanda isikuga 
loetakse teoks lõike 1 mõistes.

Or. de

Muudatusettepanek 114
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse sundimise eest seksuaalsuhtesse 
kolmanda isikuga määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

5. Lapse sundimise eest seksuaalsuhtesse 
kolmanda isikuga määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus ning keelatakse 
tegutsemine tegevusaladel, mis eeldavad 
kontakti lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse sundimise eest seksuaalsuhtesse 
kolmanda isikuga määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

5. Sundi, jõudu või ähvardusi kasutades
lapse sundimise eest seksuaalsuhtesse 
kolmanda isikuga määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada lõigetes 2–11 
nimetatud tahtlike tegude karistatavus.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada lõigetes 2–11 
nimetatud tegude karistatavus.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada lõigetes 2–11 
nimetatud tahtlike tegude karistatavus.

1. Kuna kriminaalõigussüsteemid 
moodustavad iga liikmesriigi 
õigussüsteemi lahutamatu osa, võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada, 
et järgmised tahtlikud teod loetakse 
õigusaktides süütegudeks ja et selliste 
tegude eest määratakse asjaomase riigi 
karistussüsteemi kohaselt teo 
raskusastmele vastav karistus.

Or. de

Muudatusettepanek 118
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada lõigetes 2–11
nimetatud tahtlike tegude karistatavus.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et tegevus, mille 
eesmärk on manipuleerida last lõigetes 2–
11 nimetatud kuritegudele, oleks 
karistatav.

Or. en
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Muudatusettepanek 119
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise või osalemiseks värbamise eest
või sellest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus, kui laps ei 
ole jõudnud seksuaalse enesemääramise 
ikka, või vähemalt kaheaastane vangistus, 
kui laps on seksuaalse enesemääramise 
eas.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

2. Alla 18 aasta vanuse isiku
pornograafilises etteastes osalema 
suunamist loetakse teoks lõike 1 mõistes.

Or. de

Muudatusettepanek 121
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema
panemise eest määratakse karistus, mille
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema
panemine on lapse kuritarvitamine ja 
seepärast määratakse selle eest
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vangistus. karistuseks vangistus, mille pikkuse on 
sätestanud liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus ning keelatakse tegutsemine 
tegevusaladel, mis eeldavad kontakti 
lastega.

Or. it

Selgitus

Laste kuritarvitamise eest tuleks määrata rangemaid karistusi ning keelata tegutsemine 
tegevusaladel, mis eeldavad kontakte lastega.

Muudatusettepanek 123
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus ja asjakohane trahv.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 125
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

3. Alla 18 aasta vanuse isiku
pornograafilises etteastes osalemise 
ärakasutamist loetakse teoks lõike 1 
mõistes.

Or. de

Muudatusettepanek 126
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimine
või lapse muul viisil kõnealusel eesmärgil
ärakasutamine on lapse kuritarvitamine 
ja seepärast määratakse selle eest
karistuseks vangistus, mille pikkuse on 
sätestanud liikmesriik.

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus ning 
keelatakse tegutsemine tegevusaladel, mis 
eeldavad kontakti lastega.

Or. it

Selgitus

Laste kuritarvitamise eest tuleks määrata rangemaid karistusi ning keelata tegutsemine 
tegevusaladel, mis eeldavad kontakte lastega.

Muudatusettepanek 128
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus ja 
asjakohane trahv.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste jälgimine on laste kuritarvitamine 
ning seepärast määratakse selle eest
karistuseks vangistus, mille pikkuse on 
sätestanud liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

4. Teadlikku osalemist pornograafilises 
etteastes, milles osalevad alla 18 aasta 
vanused isikud, loetakse teoks lõike 1 
mõistes.

Or. de

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus, kui laps 
ei ole jõudnud seksuaalse 
enesemääramise ikka, või vähemalt 
üheaastane vangistus, kui laps on 
seksuaalse enesemääramise eas.

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus ning 
keelatakse tegutsemine tegevusaladel, mis 
eeldavad kontakti alaealistega.

Or. it

Selgitus

Laste kuritarvitamise eest tuleks määrata rangemaid karistusi ning keelata tegutsemine 
tegevusaladel, mis eeldavad kontakte lastega.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 135
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamine on lapse 
kuritarvitamine ja seetõttu määratakse 
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vähemalt viieaastane vangistus. selle eest karistuseks vangistus, mille 
pikkuse on sätestanud liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

5. Alla 18 aasta vanuste isikute värbamist
pornograafilises etteastes osalemiseks 
loetakse teoks lõike 1 mõistes.

Or. de

Muudatusettepanek 137
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus ning 
keelatakse tegutsemine tegevusaladel, mis
eeldavad kontakti lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 138
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
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vähemalt viieaastane vangistus. vähemalt viieaastane vangistus ja 
asjakohane trahv.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus.

6. Alla 18-aastase isiku osalema panemist 
seksuaalses tegevuses või selle 
ärakasutamist, kui selle eest antakse või 
lubatakse raha või muus vormis hüvitist 
või tasu, sõltumata sellest, kas nimetatud 
makse, lubadus või tasu antakse sellele 
alla 18-aastasele isikule või kolmandale 
isikule, loetakse teoks lõike 1 tähenduses.

Or. de

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus.

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise või osalemiseks värbamise eest
või sellest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus, kui 
laps ei ole jõudnud seksuaalse 
enesemääramise ikka, ja vähemalt
viieaastane vangistus, kui laps on 
seksuaalse enesemääramise eas.

Or. en
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Muudatusettepanek 141
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus.

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemine on lapse kuritarvitamine ja 
seetõttu määratakse selle eest karistuseks 
vangistus, mille pikkuse on sätestanud 
liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus.

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus ning keelatakse tegutsemine 
tegevusaladel, mis eeldavad kontakti 
lastega.

Or. it

Selgitus

Laste kuritarvitamise eest tuleks määrata rangemaid karistusi ning keelata tegutsemine 
tegevusaladel, mis eeldavad kontakte lastega.

Muudatusettepanek 143
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
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maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus.

maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus ja asjakohane trahv.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või 
lapse muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
viieaastane vangistus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 145
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või 
lapse muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
viieaastane vangistus.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 146
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
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majandusliku kasu teenimise eest või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
viieaastane vangistus.

majandusliku kasu teenimine või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamine on lapse kuritarvitamine 
ja seetõttu määratakse selle eest 
karistuseks vangistus, mille pikkuse on 
sätestanud liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
viieaastane vangistus.

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
viieaastane vangistus ning keelatakse 
tegutsemine tegevusaladel, mis eeldavad 
kontakti lastega.

Or. it

Selgitus

Laste kuritarvitamise eest tuleks määrata rangemaid karistusi ning keelata tegutsemine 
tegevusaladel, mis eeldavad kontakte lastega.

Muudatusettepanek 148
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
viieaastane vangistus.

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
viieaastane vangistus ja asjakohane trahv.
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Or. en

Muudatusettepanek 149
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

8. Alla 18-aastase isikuga seksuaalsuhtes
osalemist ja selle eest raha või muus 
vormis hüvitise või tasu andmist või 
lubamist, sõltumata sellest, kas nimetatud 
makse, lubadus või tasu antakse sellele 
isikule või kolmandale isikule, loetakse 
teoks lõike 1 tähenduses.

Or. de

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaaltegevuses osalemise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt viieaastane vangistus, kui laps 
ei ole jõudnud seksuaalse 
enesemääramise ikka, ning vähemalt 
kaheaastane vangistus, kui laps on 
seksuaalse enesemääramise eas.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus ja 
asjakohane trahv.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus ning 
keelatakse tegutsemine tegevusaladel, mis 
eeldavad kontakti lastega.

Or. it

Selgitus

Laste kuritarvitamise eest tuleks määrata rangemaid karistusi ning keelata tegutsemine 
tegevusaladel, mis eeldavad kontakte lastega.

Muudatusettepanek 153
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest või selles 
lapsega kokku leppimise eest, sõltumata 
sellest, kas seksuaalakt leidis aset või 
mitte, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kuueaastane
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vangistus

Or. en

Muudatusettepanek 154
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemine on lapse 
kuritarvitamine ja seetõttu määratakse 
selle eest karistuseks vangistus, mille
pikkuse on sätestanud liikmesriik.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Lapse pornograafilises etteastes
osalemisele sundimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

9. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest, kasutades sundi või jõudu 
või last sel eesmärgil ähvardades,
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt kaheksa-aastane vangistus, 
kui laps ei ole jõudnud seksuaalse 
enesemääramise ikka, või vähemalt 
viieaastane vangistus, kui laps on 
seksuaalse enesemääramise eas.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 9 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisele sundimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

9. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisele sundimine on lapse 
kuritarvitamine ja seetõttu määratakse 
selle eest karistuseks vangistus, mille
pikkuse on sätestanud liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisele sundimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

9. Alla 18 aasta vanuse isiku sundimist
pornograafilises etteastes osalema loetakse 
teoks lõike 1 mõistes.

Or. de

Muudatusettepanek 158
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisele sundimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

9. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisele sundimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus ja 
asjakohane trahv.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 9 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisele sundimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

9. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisele sundimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus ning 
keelatakse tegutsemine tegevusaladel, mis 
eeldavad kontakti lastega.

Or. it

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lapse lasteprostitutsioonis 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 161
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lapse lasteprostitutsioonis 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

10. Alla 18-aastase isiku värbamist või 
sundimist selleks, et ta osaleks 
seksuaalses tegevuses, kui selle eest 
antakse või lubatakse raha või muus 
vormis hüvitist või tasu, sõltumata sellest, 
kas nimetatud makse, lubadus või tasu 
antakse sellele isikule või kolmandale 
isikule, loetakse teoks lõike 1 tähenduses.

Or. de
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Muudatusettepanek 162
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lapse lasteprostitutsioonis osalemiseks
värbamise eest määratakse karistus, mille
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus.

10. Lapse lasteprostitutsioonis osalemiseks
värbamine on lapse kuritarvitamine ja 
seetõttu määratakse selle eest karistuseks 
vangistus, mille pikkuse on sätestanud 
liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lapse lasteprostitutsioonis osalemiseks 
värbamise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus.

10. Lapse lasteprostitutsioonis osalemiseks 
värbamise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus ning keelatakse 
tegutsemine tegevusaladel, mis eeldavad 
kontakti lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 164
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lapse lasteprostitutsioonis osalemiseks 
värbamise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus.

10. Lapse lasteprostitutsioonis osalemiseks 
värbamise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus ja asjakohane trahv.

Or. en
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Muudatusettepanek 165
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimise 
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

välja jäetud

Or. de

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimise
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

11. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise eest, kasutades sundi või jõudu 
või last sel eesmärgil ähvardades,
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt kümneaastane vangistus, kui 
laps ei ole jõudnud seksuaalse 
enesemääramise ikka, ning vähemalt 
viieaastane vangistus, kui laps on 
seksuaalse enesemääramise eas.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimise
eest määratakse karistus, mille
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimine 
on lapse kuritarvitamine ja seetõttu 
määratakse selle eest karistuseks 
vangistus, mille pikkuse on sätestanud 
liikmesriik.
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Muudatusettepanek 168
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimise 
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimise 
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus ning keelatakse 
tegutsemine tegevusaladel, mis eeldavad 
kontakti lastega.

Or. it

Muudatusettepanek 169
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimise 
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimise 
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus ja asjakohane 
trahv.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastepornoga seotud süüteod Alla 18-aastaste isikute suhtes sooritatava 
seksuaalse tegevuse kujutamisega seotud 
süüteod

Or. de
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Muudatusettepanek 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada lõigetes 2–6 nimetatud 
tahtlike tegude karistatavus.

1. Kuna kriminaalõigussüsteemid 
moodustavad iga liikmesriigi 
õigussüsteemi lahutamatu osa, võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada, 
et järgmised tahtlikud teod loetakse 
õigusaktides süütegudeks ja et selliste 
tegude eest määratakse asjaomase riigi 
karistussüsteemi kohaselt teo 
raskusastmele vastav karistus.

Or. de

Muudatusettepanek 172
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lasteporno omandamise ja omamise 
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt üheaastane 
vangistus.

2. Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavat seksuaalset tegevust kujutava 
materjali omandamist ja omamist loetakse 
teoks lõike 1 tähenduses.

Or. de

Muudatusettepanek 173
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lasteporno omandamise ja omamise eest 
määratakse karistus, mille
maksimummäär on vähemalt üheaastane 
vangistus.

2. Lasteporno omandamise ja omamise eest 
määratakse karistuseks vangistus, mille
pikkuse on sätestanud liikmesriik.
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Muudatusettepanek 174
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lasteporno omandamise ja omamise
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt üheaastane 
vangistus.

2. Lapsporno omandamise ja omamise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt üheaastane vangistus ja 
asjakohane trahv.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lastepornole info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil
teadlikult juurdepääsu taotlemise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt üheaastane vangistus.

3. Lastepornole teadlikult juurdepääsu 
taotlemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt üheaastane 
vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lastepornole info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
teadlikult juurdepääsu taotlemise eest 
määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt üheaastane 
vangistus.

3. Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavat seksuaalset tegevust 
kujutavale materjalile info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
teadlikult juurdepääsu taotlemist loetakse 
teoks lõike 1 tähenduses.
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Muudatusettepanek 177
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lastepornole info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
teadlikult juurdepääsu taotlemise eest 
määratakse karistus, mille
maksimummäär on vähemalt üheaastane 
vangistus.

3. Lastepornole info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
teadlikult juurdepääsu taotlemise eest 
määratakse karistuseks vangistus, mille
pikkuse on sätestanud liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lastepornole info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
teadlikult juurdepääsu taotlemise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt üheaastane vangistus.

3. Lastepornole info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
teadlikult juurdepääsu taotlemise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt üheaastane vangistus ja 
asjakohane trahv.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lastepornole info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
teadlikult juurdepääsu taotlemise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 

3. Lastepornole info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
teadlikult juurdepääsu taotlemise eest 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
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on vähemalt üheaastane vangistus. on vähemalt üheaastane vangistus.
Igasugune teadlik lasteporno vaatamine 
on seadusega vastuolus, hoolimata sellest, 
kas visuaalne materjal salvestati arvutisse 
või mitte. Kui teo toimepanija vaatab 
teadlikult lastepornot, hoolimata sellest, 
kas ta salvestas materjali oma arvutisse 
või mitte, on ta süüdi visuaalses materjalis 
kujutatud lapse uues ahistamises. Lisaks 
on oht, et teo toimepanija seksuaalne huvi 
laste vastu kasvab.

Or. lt

Muudatusettepanek 180
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lasteporno turustamise, levitamise ja 
edastamise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

4. Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavat seksuaalset tegevust kujutava 
materjali turustamist, levitamist ja 
edastamist loetakse teoks lõike 1 
tähenduses.

Or. de

Muudatusettepanek 181
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lasteporno turustamise, levitamise ja 
edastamise eest määratakse karistus, mille
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

4. Lasteporno turustamise, levitamise ja 
edastamise eest määratakse karistuseks 
vangistus, mille pikkuse on sätestanud 
liikmesriik.

Or. en
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Muudatusettepanek 182
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lasteporno turustamise, levitamise ja 
edastamise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

4. Lasteporno turustamise, levitamise ja 
edastamise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus ja asjakohane trahv.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lasteporno pakkumise, tarnimise ja 
kättesaadavaks tegemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

5. Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavat seksuaalset tegevust kujutava 
materjali pakkumist, tarnimist ja 
kättesaadavaks tegemist loetakse teoks 
lõike 1 mõistes.

Or. de

Muudatusettepanek 184
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lasteporno pakkumise, tarnimise ja 
kättesaadavaks tegemise eest määratakse
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

5. Lasteporno pakkumise, tarnimise ja 
kättesaadavaks tegemise eest määratakse
karistuseks vangistus, mille pikkuse on 
sätestanud liikmesriik.

Or. en
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Muudatusettepanek 185
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lasteporno pakkumise, tarnimise ja 
kättesaadavaks tegemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

5. Lasteporno pakkumise, tarnimise ja 
kättesaadavaks tegemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus ja 
asjakohane trahv.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lasteporno tootmise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

6. Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavat seksuaalset tegevust kujutava 
materjali tootmist loetakse teoks lõike 1 
tähenduses.

Or. de

Muudatusettepanek 187
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lasteporno tootmise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

6. Lasteporno tootmise eest määratakse 
karistuseks vangistus, mille pikkuse on 
sätestanud liikmesriik.

Or. en
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Muudatusettepanek 188
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lasteporno tootmise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

6. Lasteporno tootmise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus ja 
asjakohane trahv.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriikidel on õigus otsustada, 
kas käesolevat artiklit kohaldatakse 
selliste juhtumite suhtes, mis hõlmavad 
artikli 2 lõike b punktis iii nimetatud 
lastepornot, kus lapsena näiv isik oli 
kujutamise ajal tegelikult vähemalt 18-
aastane.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Lapse ahvatlemine seksuaalsel eesmärgil
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada järgmise tahtliku teo 
karistatavus:
täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
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artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega, 
kes on asjaomaste riiklike õigusaktide 
kohaselt lapseeas, kui sellisele 
ettepanekule on järgnenud konkreetne 
tegu, mille tulemusel selline kohtumine 
toimus, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

Or. de

Muudatusettepanek 191
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada järgmise tahtliku teo 
karistatavus:

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada, et järgmine tahtlik tegu on 
karistatav ja sellise teo eest määratakse 
asjaomase riigi karistussüsteemi kohaselt 
teo raskusastmele vastav karistus:

Or. de

Muudatusettepanek 192
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada järgmise tahtliku teo 
karistatavus:

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed,
tagamaks, et tegevused eesmärgiga 
manipuleerida last järgmistele tegudele 
oleks karistatavad:

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega,
kes on asjaomaste riiklike õigusaktide 
kohaselt lapseeas, kui sellisele 
ettepanekule on järgnenud konkreetne 
tegu, mille tulemusel selline kohtumine 
toimus, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

kui täiskasvanu mõjutab last, kes ei ole 
riiklike õigusaktide kohaselt jõudnud 
seksuaalse enesemääramise ikka, 
kirjalikult või suuliselt või pornograafilist 
materjali näidates artikli 3 lõikes 3, artikli 
4 lõikes 2 või artikli 5 lõikes 6 nimetatud 
süüteo toimepaneku eesmärgil, määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega,
kes on asjaomaste riiklike õigusaktide 
kohaselt lapseeas, kui sellisele 
ettepanekule on järgnenud konkreetne 
tegu, mille tulemusel selline kohtumine 
toimus, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

kui täiskasvanu mõjutab last, kes ei ole 
riiklike õigusaktide kohaselt jõudnud 
seksuaalse enesemääramise ikka, kaasa 
arvatud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu
artikli 3 lõikes 3 või artikli 5 lõikes 6 
nimetatud süüteo toimepaneku eesmärgil, 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt kaheaastane vangistus.

Or. en
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Muudatusettepanek 195
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega,
kes on asjaomaste riiklike õigusaktide 
kohaselt lapseeas, kui sellisele ettepanekule 
on järgnenud konkreetne tegu, mille
tulemusel selline kohtumine toimus, 
määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
isikule, kes on asjaomaste riiklike 
õigusaktide kohaselt lapseeas, tehtud
kohtumisettepanek, kui sellisele 
ettepanekule järgnenud tegude tulemusel 
toimus selline kohtumine.

Or. de

Muudatusettepanek 196
Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega, kes 
on asjaomaste riiklike õigusaktide 
kohaselt lapseeas, kui sellisele 
ettepanekule on järgnenud konkreetne tegu, 
mille tulemusel selline kohtumine toimus, 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt kaheaastane vangistus.

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil mis tahes viisil, 
kaasa arvatud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega või 
last muul moel tülitada, kui sellisele 
ettepanekule on järgnenud konkreetne tegu
või kontakt, mille tulemusel selline 
kohtumine toimus, määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kaheaastane vangistus.

Or. en
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Muudatusettepanek 197
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega, kes 
on asjaomaste riiklike õigusaktide kohaselt 
lapseeas, kui sellisele ettepanekule on 
järgnenud konkreetne tegu, mille tulemusel 
selline kohtumine toimus, määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil tehtud ettepaneku 
eest kohtuda lapsega, kes on asjaomaste 
riiklike õigusaktide kohaselt lapseeas, kui 
sellisele ettepanekule on järgnenud 
konkreetne tegu, mille tulemusel selline 
kohtumine toimus, määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kaheaastane vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega, kes 
on asjaomaste riiklike õigusaktide kohaselt 
lapseeas, kui sellisele ettepanekule on 
järgnenud konkreetne tegu, mille tulemusel 
selline kohtumine toimus, määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil tehtud ettepaneku 
eest kohtuda lapsega, kes on asjaomaste 
riiklike õigusaktide kohaselt lapseeas, kui 
sellisele ettepanekule on järgnenud 
konkreetne tegu, mille tulemusel selline 
kohtumine toimus, määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kaheaastane vangistus.

Or. lt

Selgitus

Kuna lapse ahvatlemine ei piirdu üksnes internetiga, tuleks väljend „info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu” välja jätta. 
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Muudatusettepanek 199
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega, kes 
on asjaomaste riiklike õigusaktide kohaselt 
lapseeas, kui sellisele ettepanekule on 
järgnenud konkreetne tegu, mille tulemusel 
selline kohtumine toimus, määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega, kes 
on asjaomaste riiklike õigusaktide kohaselt 
lapseeas, kui sellisele ettepanekule on 
järgnenud konkreetne tegu, mille tulemusel 
selline kohtumine toimus, määratakse 
karistuseks vangistus, mille pikkuse on 
sätestanud liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega, kes 
on asjaomaste riiklike õigusaktide kohaselt 
lapseeas, kui sellisele ettepanekule on 
järgnenud konkreetne tegu, mille tulemusel 
selline kohtumine toimus, määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega, kes 
on asjaomaste riiklike õigusaktide kohaselt 
lapseeas, kui sellisele ettepanekule on 
järgnenud konkreetne tegu, mille tulemusel 
selline kohtumine toimus, määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus ja 
asjakohane trahv.

Or. en
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Muudatusettepanek 201
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Laste seksuaalsel eesmärgil ahvatlemise 
kriminaliseerimine on vajalik, et politsei 
saaks ära hoida lapse ja teo toimepanija 
eelseisva kohtumise, ilma et peaks 
ootama, et vägivallaakt aset leiaks.

Or. lt

Muudatusettepanek 202
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–6 
nimetatud süütegudele kihutamine ja 
kaasaaitamine on karistatav.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–6 
nimetatud süütegudele kihutamine ja 
kaasaaitamine on õigusaktides sätestatud 
kuriteo koosseisuna ning riigi 
karistussüsteemi alusel karistatav
vastavalt teo raskusastmele.

Or. de

Muudatusettepanek 203
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et selliste süütegude 
toimepanemise katse, mis on nimetatud 
artikli 3 lõigetes 3–5, artikli 3 lõikes 2 
seoses seksuaalse kuritarvitamise 
pealtvaatamisega, artikli 4 lõigetes 2 ja 3 

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et selliste süütegude 
toimepanemise katse, mis on nimetatud 
artikli 3 lõigetes 3–5, artikli 3 lõikes 2 
seoses seksuaalse kuritarvitamise 
pealtvaatamisega, artikli 4 lõigetes 2 ja 3 
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ning 5–11 ning artikli 5 lõigetes 2 ja 4–6, 
on karistatav.

ning 5–11 ning artikli 5 lõigetes 2 ja 4–6, 
on kuriteo koosseisuna õigusaktidega 
sätestatud ning riigi karistussüsteemi 
alusel karistatav vastavalt teo 
raskusastmele.

Or. de

Muudatusettepanek 204
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada järgmise tahtliku teo 
karistatavus:

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et ära hoida või keelata 
järgmised tahtlikud teod ja sätestada need 
õigusaktides kuriteo koosseisuna ning 
näha riigi karistussüsteemi alusel 
vastavalt teo raskusastmele ette karistus:

Or. de

Muudatusettepanek 205
Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisi kavandamine eesmärgiga toime 
panna mõni artiklites 3–6 nimetatud 
süütegu.

(b) reisi kavandamine ja/või muud 
korraldused eesmärgiga toime panna mõni 
artiklites 3–6 nimetatud süütegu.

Or. en

Selgitus

Tuleb meenutada, et lastega seotud seksiturismi korraldamisel ei kuulu nende hulka, kes 
soodustavad laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist, mitte ainult reisi korraldajad, 
nagu reisikorraldajad ja -bürood, vaid ka paljud teised teenuseid osutavad vahendajad, nagu 
hotellid, hostelid, giidid, tõlketeenuste pakkujad jne.



AM\854749ET.doc 85/153 PE456.647v02-00

ET

Muudatusettepanek 206
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisi kavandamine eesmärgiga toime 
panna mõni artiklites 3–6 nimetatud 
süütegu.

(b) reisi kavandamine ja/või muud 
korraldused eesmärgiga toime panna mõni 
artiklites 3–6 nimetatud süütegu.

Or. en

Selgitus

Tuleb meenutada, et lastega seotud seksiturismi korraldamisel ei kuulu nende hulka, kes 
soodustavad laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist, mitte ainult reisi korraldajad, 
nagu reisikorraldajad ja -bürood, vaid ka paljud teised teenuseid osutavad vahendajad, nagu 
hotellid, hostelid, giidid, tõlketeenuste pakkujad jne.

Muudatusettepanek 207
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisi kavandamine eesmärgiga toime 
panna mõni artiklites 3–6 nimetatud 
süütegu.

(b) reisi kavandamine ja/või muud 
korraldused eesmärgiga toime panna mõni 
artiklites 3–6 nimetatud süütegu.

Or. en

Selgitus

Tuleb meenutada, et lastega seotud seksiturismi korraldamisel ei kuulu nende hulka, kes 
soodustavad laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist, mitte ainult reisi korraldajad, 
nagu reisikorraldajad ja -bürood, vaid ka paljud teised teenuseid osutavad vahendajad, nagu 
hotellid, hostelid, giidid, tõlketeenuste pakkujad jne.

Muudatusettepanek 208
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – alapunkt b a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) seoses reisiga, mille eesmärk on 
astuda lapsega seksuaalvahekorda, 
toimunud konkreetsed teod, mille 
tulemusel on toimunud kohtumine, 
sõltumata sellest, kas lapse seksuaalne 
kuritarvitamine ja ekspluateerimine leidis 
tegelikult aset või mitte; 

Or. en

Selgitus

Tuleb karistada kavatsust panna toime lapse seksuaalse ekspluateerimisega seotud 
kuritegusid reisidel ja turistina, selleks et tugevdada ennetavaid meetmeid ja peatada reisivad 
kurjategijad enne, kui nad oma kuritahtlikud kavatsused teoks teevad.

Muudatusettepanek 209
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – alapunkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) seoses reisiga, mille eesmärk on 
astuda lapsega seksuaalvahekorda, 
toimunud konkreetsed teod, mille 
tulemusel on toimunud kohtumine, 
sõltumata sellest, kas lapse seksuaalne 
kuritarvitamine ja ekspluateerimine leidis 
tegelikult aset või mitte; 

Or. en

Muudatusettepanek 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikega 2 seoses seksuaalsuhte
pealtvaatamisega, artikli 3 lõikega 3,
artikli 4 lõigetega 2 ja 4 ning artikliga 5 ei 

Kohtute äranägemisel iga juhtumi puhul 
eraldi ja kooskõlas riiklike sätetega 
seksuaalse enesemääramise iga 
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reguleerita laste omavahelisi või laste ja 
nendega samaealiste või neile 
psühholoogilise ja füüsilise arengu või 
küpsuse poolest lähedaste isikute 
vastastikusel nõusolekul põhinevaid 
seksuaalsuhteid, kui need ei hõlma 
kuritarvitamist.

käsitlevate õigusaktide rakendamise 
kohta, võidakse artikli 3 lõike 2 
(seksuaalsuhte pealtvaatamise kohta) ja
artikli 3 lõike 3, artikli 4 lõigete 2 ja 4 ning
artikli 5 sätete kohaldamisest loobuda, kui 
tegemist on laste omavaheliste või laste ja 
nendega samaealiste või neile 
psühholoogilise ja füüsilise arengu või 
küpsuse poolest lähedaste isikute 
vastastikusel nõusolekul põhinevate 
seksuaalsuhetega, kui need ei hõlma 
kuritarvitamist, kaasa arvatud artikli 3 
lõike 4 ja artikli 5 määratluse järgi.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikega 2 seoses seksuaalsuhte 
pealtvaatamisega, artikli 3 lõikega 3, artikli 
4 lõigetega 2 ja 4 ning artikliga 5 ei 
reguleerita laste omavahelisi või laste ja 
nendega samaealiste või neile 
psühholoogilise ja füüsilise arengu või 
küpsuse poolest lähedaste isikute 
vastastikusel nõusolekul põhinevaid 
seksuaalsuhteid, kui need ei hõlma 
kuritarvitamist.

Artikli 3 lõikega 2 seoses seksuaalsuhte 
pealtvaatamisega, artikli 3 lõikega 3, artikli 
4 lõigetega 2 ja 4 ning artikliga 5 ei 
reguleerita laste omavahelisi või laste ja 
nendega samaealiste või neile 
psühholoogilise ja füüsilise arengu või 
küpsuse poolest lähedaste isikute 
vastastikusel nõusolekul põhinevaid 
seksuaalsuhteid, kui need ei hõlma 
kuritarvitamist; ekspluateerimist, sunni, 
jõu või ähvarduste kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui artiklites 3 
kuni 5 osutatud süüteod on toime pannud 
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laps, kohaldatakse asjakohaseid 
alternatiivseid meetmeid, mis on 
kohandatud vastavalt konkreetsetele 
haridustee jätkamise meetmetele riigi 
seaduste järgi, võttes arvesse teo 
toimepanija vanust, vajadust hoida ära 
kurjategijaks tunnistamist ja eesmärki 
laps uuesti ühiskonda integreerida. 

Or. en

Muudatusettepanek 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) laps on riiklike õigusaktide kohaselt 
lapseealine;

(a) laps on riiklike õigusaktide kohaselt 
lapseealine või ilmnevad tal märgid 
aeglasemast füüsilisest või 
psühholoogilisest arengust;

Or. en

Muudatusettepanek 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) süütegu pandi toime lapse suhtes, kes oli 
eriti kaitsetus olukorras, eelkõige vaimse 
või füüsilise puude või sõltuvussuhte tõttu;

b) süütegu pandi toime lapse suhtes, kes oli 
eriti kaitsetus olukorras, eelkõige vaimse 
või füüsilise puude või sõltuvussuhte tõttu
või psüühilise ja füüsilise taju ajutise 
muutumise tõttu, mis on seotud uimastite 
ja alkoholi tarbimisega või teiste 
tunnustatud sõltuvustega;

Or. it
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Muudatusettepanek 215
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) süüteo pani toime pereliige, lapsega 
koos elav isik või oma võimu 
kuritarvitanud isik;

c) süüteo pani toime pereliige, lapsega 
koos elav isik või lapse suhtes saavutatud 
usaldust, võimu või mõju kuritarvitanud 
isik;

Or. fr

Muudatusettepanek 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) süütegu pandi toime välisreisi 
kontekstis, kui reis oli korraldatud või ette 
võetud artiklites 3 kuni 6 osutatud mis 
tahes süüteo toimepanemiseks; 

Or. en

Muudatusettepanek 217
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt h 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) süütegu hõlmas rasket vägivalda või 
sellega põhjustati lapsele suurt kahju.

(h) süütegu hõlmas rasket vägivalda või 
ohtu või sellega põhjustati või oleks 
võidud põhjustada lapsele suurt kahju.

Or. en
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Muudatusettepanek 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
nimetatud süüteos süüdimõistetud füüsilise 
isiku tegevust, mis eeldab korrapäraseid 
kontakte lastega, võib ajutiselt või alaliselt 
tõkestada.

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
nimetatud süüteos süüdi mõistetud 
füüsilise isiku kutse- või vabatahtlikku
tegevust, mis on seotud laste järele 
vaatamisega, võib ajutiselt või alaliselt 
tõkestada.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
nimetatud süüteos süüdimõistetud füüsilise 
isiku tegevust, mis eeldab korrapäraseid
kontakte lastega, võib ajutiselt või alaliselt 
tõkestada.

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
nimetatud süüteos süüdimõistetud füüsilise 
isiku tegevust, mis eeldab kontakte lastega, 
kes on nende hoolde antud, võib ajutiselt 
või alaliselt tõkestada.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
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nimetatud süüteos süüdimõistetud füüsilise 
isiku tegevust, mis eeldab korrapäraseid 
kontakte lastega, võib ajutiselt või alaliselt 
tõkestada.

nimetatud süüteos süüdimõistetud füüsilise 
isiku tegevust, mis eeldab korrapäraseid 
kontakte lastega, tuleks ajutiselt või 
alaliselt tõkestada.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid olema kohustatud tagama, et käesolevas direktiivis osutatud mis tahes 
süüteos süüdi mõistetud isikul keelatakse tegevus, mis eeldab korrapäraseid kontakte lastega.

Muudatusettepanek 221
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
nimetatud süüteos süüdimõistetud füüsilise 
isiku tegevust, mis eeldab korrapäraseid 
kontakte lastega, võib ajutiselt või alaliselt 
tõkestada.

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
nimetatud süüteos süüdimõistetud füüsilise 
isiku mis tahes tegevust, mis eeldab 
korrapäraseid kontakte lastega, võib 
ajutiselt või alaliselt tõkestada.

Or. fr

Muudatusettepanek 222
Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud
meede kantakse süüdimõistva kohtuotsuse
teinud liikmesriigi karistusregistrisse.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et kui tööandja värbab 
kandidaadi ametisse, kus töötatakse 
lastega ja/või tegevusse, mis eeldab 
korrapäraseid kontakte lastega, on ta 
kohustatud viima ennast kurssi kooskõlas 
riiklike õigusaktidega ja mis tahes sobival 
viisil, näiteks otsene juurdepääs, taotluse 
esitamise või asjaomase isiku kaudu, 
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artiklites 3–7 osutatud süütegude eest 
võimaliku süüdimõistva kohtuotsuse
olemasolu kohta, mis on karistusregistrisse
kantud, või mis tahes õiguste äravõtmise 
kohta seoses tegevusega, mis eeldab 
korrapäraseid kontakte lastega, mis 
tuleneb süüdimõistmisest artiklites 3–7 
osutatud süüteos. Kui see on asjakohane, 
tuleks kontrollida iga liikmesriigi 
karistusregistrit, kus kandidaat on elanud 
üle kahe aasta.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud
meede kantakse süüdimõistva kohtuotsuse 
teinud liikmesriigi karistusregistrisse.

2. Liikmesriigi ametivõimud kindlustavad
asjakohaste meetmetega ja kooskõlas 
riiklike seadustega, et niisugust teavet 
võib saada ka teistes liikmesriikides 
peetavatest karistusregistritest. 
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed
tagamaks, et värvates töötajaid tegevuseks, 
mis eeldab kontakte lastega, on tööandjal 
võimalus saada mis tahes liikmesriigi 
pädevatelt asutustelt teavet 
süüdimõistmise kohta artiklites 3 kuni 7
osutatud süüteos või mis tahes täiendava 
meetme kohta seoses nende 
süüdimõistmisega. Kui töösuhte ajal tekib 
tõsiseid kahtlusi, võib tööandja kooskõlas 
riiklike seadustega taotleda niisugust 
teavet ka pärast töölevõtmist.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud
meede kantakse süüdimõistva kohtuotsuse
teinud liikmesriigi karistusregistrisse.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et kui tööandja värbab 
isiku selliseks kutsetegevuseks, mis eeldab 
korrapäraseid kontakte lastega, on tal 
õigus saada teavet kooskõlas riiklike 
õigusaktidega ja mis tahes sobival viisil, 
näiteks otsene juurdepääs, taotluse 
esitamise või asjaomase isiku kaudu, 
artiklites 3–7 osutatud süütegude eest
süüdimõistva kohtuotsuse olemasolu 
kohta, mis on karistusregistrisse kantud, 
või mis tahes õiguste äravõtmise kohta 
seoses tegevusega, mis eeldab 
korrapäraseid kontakte lastega, mis 
tuleneb süüdimõistmisest artiklites 3–7 
osutatud süüteos. Kui töösuhte ajal tekib 
tõsiseid kahtlusi, võib tööandja kooskõlas 
riiklike seadustega taotleda niisugust 
teavet ka pärast töölevõtmist. Liikmesriigi 
ametivõimud tagavad asjakohaste 
meetmetega ja kooskõlas riiklike 
seadustega, et niisugust teavet võib saada 
ka teistes liikmesriikides peetavatest 
karistusregistritest.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud
meede kantakse süüdimõistva kohtuotsuse
teinud liikmesriigi karistusregistrisse.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et kui tööandja värbab 
isiku selliseks kutsetegevuseks, mis eeldab 
korrapäraseid kontakte lastega, on tal 
õigus saada pädevatelt asutustelt teavet 
artiklites 3–7 osutatud süütegude eest
süüdimõistva kohtuotsuse olemasolu kohta 
või süüdimõistmisega seotud täiendavate 
asjaolude kohta, mis ei võimalda tegevust, 
mis eeldab korrapäraseid kontakte 
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lastega. Liikmesriigi ametivõimud tagavad
asjakohaste meetmetega ja kooskõlas 
riiklike seadustega, et niisugust teavet 
võib saada ka teistes liikmesriikides 
peetavatest karistusregistritest.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud 
meede kantakse süüdimõistva kohtuotsuse 
teinud liikmesriigi karistusregistrisse.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud 
meede kantakse süüdimõistva kohtuotsuse 
teinud liikmesriigi karistusregistrisse. 
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui tööandja värbab isiku 
selliseks tegevuseks, mis eeldab lähedasi 
kontakte lastega, on tal õigus saada 
pädevatelt asutustelt teavet artiklites 3–7 
osutatud süütegude eest süüdimõistva 
kohtuotsuse olemasolu kohta või 
süüdimõistmisega seotud täiendavate 
asjaolude kohta, mis ei võimalda tegevust, 
mis eeldab korrapäraseid kontakte 
lastega. Kui töösuhte ajal tekib tõsiseid 
kahtlusi, võib tööandja kooskõlas riiklike 
seadustega taotleda niisugust teavet ka 
pärast töölevõtmist. Liikmesriigi 
ametivõimud tagavad asjakohaste 
meetmetega ja kooskõlas riiklike 
seadustega, et niisugust teavet võib saada 
ka teistes liikmesriikides peetavatest 
karistusregistritest.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud 
meede kantakse süüdimõistva kohtuotsuse 
teinud liikmesriigi karistusregistrisse.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud 
meede kantakse süüdimõistva kohtuotsuse 
teinud liikmesriigi karistusregistrisse ja 
Euroopa karistusregistrite infosüsteemi 
(ECRIS), kui see toimib. Liikmesriigid 
töötavad üheskoos välja Euroopa 
nõuetekohase tegutsemise tõendi.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina nõukogu raamotsuse 
2009/315/JSK (mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamise 
liikmesriikidevahelist korraldust ja 
andmete sisu) artikli 7 lõikest 2 ja artikli 9 
lõikest 2 võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et sellise meetme 
tõhusaks rakendamiseks, millega ajutiselt 
või alaliselt tõkestatakse isiku tegevust, 
mis hõlmab korrapäraseid kontakte
lastega, eelkõige juhul, kui päringu teinud 
liikmesriik seab teatud tegevuse 
tingimuseks asjaolu, et kandidaadid ei ole 
mõistetud süüdi mõnes käesoleva direktiivi 
artiklites 3–7 nimetatud süüteos, 
edastatakse nimetatud raamotsuse artikli 6 
kohase päringu korral teave mõnes 
käesoleva direktiivi artiklites 3–7 
nimetatud süüteos tehtud süüdimõistvast 
kohtuotsusest tuleneva õiguste äravõtmise 
kohta isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele ning et asjaomaseid õiguste 
äravõtmist käsitlevaid isikuandmeid võib 
nimetatud raamotsuse artikli 7 lõigete 2 ja 
4 kohaselt igal juhul sellisel eesmärgil 
kasutada.

3. Erandina nõukogu raamotsuse 
2009/315/JSK (mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamise 
liikmesriikidevahelist korraldust ja 
andmete sisu) artikli 7 lõikest 2 ja artikli 9 
lõikest 2 võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et sellise meetme 
tõhusaks rakendamiseks, millega ajutiselt 
või alaliselt tõkestatakse isiku elukutselist 
ja vabatahtlikku tegevust, mis on seotud 
laste järele vaatamisega, eelkõige juhul, 
kui päringu teinud liikmesriik seab teatud 
tegevuse tingimuseks asjaolu, et 
kandidaadid ei ole mõistetud süüdi mõnes 
käesoleva direktiivi artiklites 3–7 
nimetatud süüteos, edastatakse nimetatud 
raamotsuse artikli 6 kohase päringu korral 
teave mõnes käesoleva direktiivi artiklites 
3–7 nimetatud süüteos tehtud 
süüdimõistvast kohtuotsusest tuleneva 
õiguste äravõtmise kohta isiku 
kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele ning et asjaomaseid õiguste 
äravõtmist käsitlevaid isikuandmeid võib 
nimetatud raamotsuse artikli 7 lõigete 2 ja 
4 kohaselt igal juhul sellisel eesmärgil 
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kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina nõukogu raamotsuse 
2009/315/JSK (mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamise 
liikmesriikidevahelist korraldust ja 
andmete sisu) artikli 7 lõikest 2 ja artikli 9 
lõikest 2 võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et sellise meetme 
tõhusaks rakendamiseks, millega ajutiselt 
või alaliselt tõkestatakse isiku tegevust, 
mis hõlmab korrapäraseid kontakte lastega, 
eelkõige juhul, kui päringu teinud 
liikmesriik seab teatud tegevuse 
tingimuseks asjaolu, et kandidaadid ei ole 
mõistetud süüdi mõnes käesoleva direktiivi 
artiklites 3–7 nimetatud süüteos, 
edastatakse nimetatud raamotsuse artikli 6 
kohase päringu korral teave mõnes 
käesoleva direktiivi artiklites 3–7 
nimetatud süüteos tehtud süüdimõistvast 
kohtuotsusest tuleneva õiguste äravõtmise 
kohta isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele ning et asjaomaseid õiguste 
äravõtmist käsitlevaid isikuandmeid võib 
nimetatud raamotsuse artikli 7 lõigete 2 ja 
4 kohaselt igal juhul sellisel eesmärgil 
kasutada.

3. Erandina nõukogu raamotsuse 
2009/315/JSK (mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamise 
liikmesriikidevahelist korraldust ja 
andmete sisu) artikli 7 lõikest 2 ja artikli 9 
lõikest 2 võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et sellise meetme 
tõhusaks rakendamiseks, millega ajutiselt 
või alaliselt tõkestatakse isiku mis tahes 
tegevust, mis hõlmab korrapäraseid 
kontakte lastega, eelkõige juhul, kui 
päringu teinud liikmesriik seab teatud 
tegevuse tingimuseks asjaolu, et 
kandidaadid ei ole mõistetud süüdi mõnes 
käesoleva direktiivi artiklites 3–7 
nimetatud süüteos, edastatakse nimetatud 
raamotsuse artikli 6 kohase päringu korral 
teave mõnes käesoleva direktiivi artiklites 
3–7 nimetatud süüteos tehtud 
süüdimõistvast kohtuotsusest tuleneva 
õiguste äravõtmise kohta isiku 
kodakondsusjärgse liikmesriigi
keskasutusele ning et asjaomaseid õiguste 
äravõtmist käsitlevaid isikuandmeid võib 
nimetatud raamotsuse artikli 7 lõigete 2 ja 
4 kohaselt igal juhul sellisel eesmärgil 
kasutada.

Or. fr

Muudatusettepanek 230
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina nõukogu raamotsuse 
2009/315/JSK (mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamise 
liikmesriikidevahelist korraldust ja 
andmete sisu) artikli 7 lõikest 2 ja artikli 9 
lõikest 2 võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et sellise meetme 
tõhusaks rakendamiseks, millega ajutiselt 
või alaliselt tõkestatakse isiku tegevust, 
mis hõlmab korrapäraseid kontakte lastega, 
eelkõige juhul, kui päringu teinud 
liikmesriik seab teatud tegevuse 
tingimuseks asjaolu, et kandidaadid ei ole 
mõistetud süüdi mõnes käesoleva direktiivi 
artiklites 3–7 nimetatud süüteos, 
edastatakse nimetatud raamotsuse artikli 6 
kohase päringu korral teave mõnes 
käesoleva direktiivi artiklites 3–7 
nimetatud süüteos tehtud süüdimõistvast 
kohtuotsusest tuleneva õiguste äravõtmise 
kohta isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele ning et asjaomaseid õiguste 
äravõtmist käsitlevaid isikuandmeid võib 
nimetatud raamotsuse artikli 7 lõigete 2 ja 
4 kohaselt igal juhul sellisel eesmärgil 
kasutada.

3. Liikmesriigid teevad asutustele 
kohustuseks tagada, et lastega seotud 
ametitesse kandideerivad isikud ja /või 
isikud, kelle töö eeldab regulaarseid 
kontakte lastega, ei ole süüdi mõistetud 
käesoleva direktiivi artiklites 3 kuni 8 
osutatud süütegudes. Kui see on 
asjakohane, tuleks kontrollida iga 
liikmesriigi karistusregistrit, kus 
kandidaat on elanud üle kahe aasta.
Erandina nõukogu raamotsuse 
2009/315/JSK (mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamise 
liikmesriikidevahelist korraldust ja 
andmete sisu) artikli 7 lõikest 2 ja artikli 9 
lõikest 2 võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et sellise meetme 
tõhusaks rakendamiseks, millega ajutiselt 
või alaliselt tõkestatakse isiku tegevust, 
mis hõlmab korrapäraseid kontakte lastega, 
eelkõige juhul, kui päringu teinud 
liikmesriik seab teatud tegevuse 
tingimuseks asjaolu, et kandidaadid ei ole 
mõistetud süüdi mõnes käesoleva direktiivi 
artiklites 3–7 nimetatud süüteos, 
edastatakse nimetatud raamotsuse artikli 6 
kohase päringu korral teave mõnes 
käesoleva direktiivi artiklites 3–7 
nimetatud süüteos tehtud süüdimõistvast 
kohtuotsusest tuleneva õiguste äravõtmise 
kohta isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele ning et asjaomaseid õiguste 
äravõtmist käsitlevaid isikuandmeid võib 
nimetatud raamotsuse artikli 7 lõigete 2 ja 
4 kohaselt igal juhul sellisel eesmärgil 
kasutada.

Or. en

Selgitus

On vältimatult vajalik, et liikmesriigid nõuaksid, et juhul, kui isik kandideerib kohale, mis 
eeldab korrapäraseid kontakte lastega, kontrollitakse tema karistusregistrit enne töökoha 
pakkumist. Vastasel juhul kehtib ainult süütegude registri avaldamise nõue, ilma kohustuseta, 
et seda tegelikult kontrollitaks.



PE456.647v02-00 98/153 AM\854749ET.doc

ET

Muudatusettepanek 231
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina nõukogu raamotsuse 
2009/315/JSK (mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamise 
liikmesriikidevahelist korraldust ja 
andmete sisu) artikli 7 lõikest 2 ja artikli 9 
lõikest 2 võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et sellise meetme 
tõhusaks rakendamiseks, millega ajutiselt 
või alaliselt tõkestatakse isiku tegevust, 
mis hõlmab korrapäraseid kontakte lastega, 
eelkõige juhul, kui päringu teinud 
liikmesriik seab teatud tegevuse
tingimuseks asjaolu, et kandidaadid ei ole 
mõistetud süüdi mõnes käesoleva direktiivi 
artiklites 3–7 nimetatud süüteos, 
edastatakse nimetatud raamotsuse artikli 6 
kohase päringu korral teave mõnes 
käesoleva direktiivi artiklites 3–7 
nimetatud süüteos tehtud süüdimõistvast 
kohtuotsusest tuleneva õiguste äravõtmise 
kohta isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele ning et asjaomaseid õiguste 
äravõtmist käsitlevaid isikuandmeid võib 
nimetatud raamotsuse artikli 7 lõigete 2 ja 
4 kohaselt igal juhul sellisel eesmärgil 
kasutada.

3. Liikmesriigid teevad asutustele 
kohustuseks tagada, et lastega seotud 
ametitesse kandideerivad isikud ja /või 
isikud, kelle töö eeldab regulaarseid 
kontakte lastega, ei ole süüdi mõistetud 
käesoleva direktiivi artiklites 3 kuni 8 
osutatud süütegudes. Kui see on 
asjakohane, tuleks kontrollida iga 
liikmesriigi karistusregistrit, kus 
kandidaat on elanud üle kahe aasta. 
Erandina nõukogu raamotsuse 
2009/315/JSK (mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamise 
liikmesriikidevahelist korraldust ja 
andmete sisu) artikli 7 lõikest 2 ja artikli 9 
lõikest 2 võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et sellise meetme 
tõhusaks rakendamiseks, millega ajutiselt 
või alaliselt tõkestatakse isiku tegevust, 
mis hõlmab korrapäraseid kontakte lastega, 
eelkõige juhul, kui päringu teinud 
liikmesriik seab teatud tegevuse 
tingimuseks asjaolu, et kandidaadid ei ole 
mõistetud süüdi mõnes käesoleva direktiivi 
artiklites 3–7 nimetatud süüteos, 
edastatakse nimetatud raamotsuse artikli 6 
kohase päringu korral teave mõnes 
käesoleva direktiivi artiklites 3–7 
nimetatud süüteos tehtud süüdimõistvast 
kohtuotsusest tuleneva õiguste äravõtmise 
kohta isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele ning et asjaomaseid õiguste 
äravõtmist käsitlevaid isikuandmeid võib 
nimetatud raamotsuse artikli 7 lõigete 2 ja 
4 kohaselt igal juhul sellisel eesmärgil 
kasutada.

Or. en
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Selgitus

On vältimatult vajalik, et liikmesriigid nõuaksid, et juhul, kui isik kandideerib kohale, mis 
eeldab korrapäraseid kontakte lastega, kontrollitakse tema karistusregistrit enne töökoha 
pakkumist. Vastasel juhul kehtib ainult süütegude registri avaldamise nõue, ilma kohustuseta, 
et seda tegelikult kontrollitaks.

Muudatusettepanek 232
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et kui tööandja 
värbab töötajaid laste järele vaatamisega 
seotud elukutseliseks või vabatahtlikuks 
tegevuseks, on tööandjal võimalik saada 
pädevatelt asutustelt (kes võtavad arvesse 
vajalikke kaitsemeetmeid) riikliku või, kui 
see on asjakohane, siis Euroopa 
nõuetekohase tegutsemise tõend 
süüdimõistmise puudumise kohta 
artiklites 3 kuni 7 osutatud süütegudes või 
mis tahes muude meetmete kohta seoses 
süüdimõistmisega, mis takistaks lastega 
seotud tegevust. Kui töösuhte ajal tekib 
tõsiseid kahtlusi, võib tööandja kooskõlas 
riiklike seadustega taotleda niisugust 
tõendit ka pärast töölevõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad kaaluda teiste 
meetmete võtmist süüteo toimepanijate 
suhtes, näiteks artiklites 3 kuni 7 osutatud 
süüteo toimepanija kandmine 
seksuaalkurjategijate registrisse. 
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Niisugune register peaks olema 
ligipääsetav ainult kohtusüsteemile ja 
õiguskaitseorganitele.

Or. en

Selgitus

Seksuaalkurjategijate registrid tuleks kasutusele võtta ka selleks, et piirata süüdimõistetud 
kurjategijaid, kelle puhul on suur oht, et nad riigist lahkuvad. See võimaldaks 
korduvkurjategijate kiiremat kinnipidamist ja aitaks kuritegusid ennetada praeguste ja 
tulevaste kurjategijate tõkestamisega.

Muudatusettepanek 234
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Arestimine ja konfiskeerimine

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et nende pädevatel asutustel on 
õigus arestida ja konfiskeerida käesolevas 
direktiivis osutatud süütegudeks 
kasutatud vahendid ja kuritegelikul teel 
saadud tulu.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kasutavad tõendamist 
leidnud süütegudega seotud 
konfiskeerimise teel saadud 
majanduslikke tulusid ennetustegevuseks 
ning ohvrite ja nende perekondade 



AM\854749ET.doc 101/153 PE456.647v02-00

ET

rehabiliteerimiseks ja toetamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 236
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ajutine või alaline keeld tegevuseks, 
mis eeldab regulaarseid kontakte lastega,

Or. en

Selgitus

Nii nagu füüsilistelt isikutelt, tuleks ka juriidilistelt isikutelt võtta ära õigus tegevuseks, mis 
eeldab regulaarseid kontakte lastega.

Muudatusettepanek 237
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette võimaluse jätta 
lapsohvrile artiklis 4 ja artikli 5 lõigetes 4–
6 nimetatud süütegudes süüdistus 
esitamata või karistus määramata, kui 
tema osalemine ebaseaduslikus tegevuses 
tulenes otseselt asjaolust, et tema suhtes oli 
toime pandud mõni selline süütegu.

Liikmesriigid tagavad, et artiklis 4 ja 
artikli 5 lõigetes 4–6 nimetatud süütegudes
lapsohvrile süüdistust ei esitata ja 
karistust ei määrata, kui tema osalemine 
ebaseaduslikus tegevuses tulenes otseselt 
asjaolust, et tema suhtes oli toime pandud 
mõni selline süütegu.

Or. en

Selgitus

Et kuritarvitatud lapsi kõige paremini kaitsta, tuleks tagada ja mitte ainult näha ette 
võimalus, et lastele jäetakse süüdistus esitamata või karistus määramata, kui nende osalemine 
ebaseaduslikus tegevuses tulenes otseselt asjaolust, et tema suhtes oli toime pandud mõni 
selline süütegu.
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Muudatusettepanek 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette võimaluse jätta 
lapsohvrile artiklis 4 ja artikli 5 lõigetes 4–
6 nimetatud süütegudes süüdistus esitamata 
või karistus määramata, kui tema 
osalemine ebaseaduslikus tegevuses 
tulenes otseselt asjaolust, et tema suhtes oli 
toime pandud mõni selline süütegu.

Liikmesriigid võtavad vastavalt oma 
õigussüsteemi põhimõtetele vajalikud 
meetmed, tagamaks, et pädevatel riiklikel 
asutustel on õigus jätta lapsohvrile artiklis 
4 ja artikli 5 lõigetes 4–6 nimetatud 
süütegudes süüdistus esitamata või karistus 
määramata, kui tema osalemine 
ebaseaduslikus tegevuses tulenes otseselt 
asjaolust, et tema suhtes oli toime pandud 
mõni selline süütegu.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette võimaluse jätta
lapsohvrile artiklis 4 ja artikli 5 lõigetes 4–
6 nimetatud süütegudes süüdistus
esitamata või karistus määramata, kui tema 
osalemine ebaseaduslikus tegevuses 
tulenes otseselt asjaolust, et tema suhtes oli 
toime pandud mõni selline süütegu.

Liikmesriigid tagavad, et lapsohvrile
jäetakse artiklis 4 ja artikli 5 lõigetes 4–6 
nimetatud süütegudes süüdistuse esitamata 
või karistuse määramata, kui tema 
osalemine ebaseaduslikus tegevuses 
tulenes otseselt asjaolust, et tema suhtes oli 
toime pandud mõni selline süütegu.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette võimaluse jätta Liikmesriigid ei esita lapsohvrile artiklis 4 
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lapsohvrile artiklis 4 ja artikli 5 lõigetes 4–
6 nimetatud süütegudes süüdistus 
esitamata või karistus määramata, kui 
tema osalemine ebaseaduslikus tegevuses 
tulenes otseselt asjaolust, et tema suhtes oli 
toime pandud mõni selline süütegu.

ja artikli 5 lõigetes 4–6 nimetatud 
süütegudes süüdistust ega määra 
karistust, kui tema osalemine 
ebaseaduslikus tegevuses tulenes otseselt 
asjaolust, et tema suhtes oli toime pandud 
mõni selline süütegu.

Or. en

Selgitus

Lapsohvri puhul ei tuleks eeldada, et ta nõustub prostitutsiooniga või osalemisega laste 
kuritarvitamist kujutavas visuaalses materjalis. Kriminaalvastutus lasub täielikult 
õigusrikkujal, olenemata ohvri näilisest „nõusolekust”.

Muudatusettepanek 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette võimaluse jätta
lapsohvrile artiklis 4 ja artikli 5 lõigetes 4–
6 nimetatud süütegudes süüdistus 
esitamata või karistus määramata, kui 
tema osalemine ebaseaduslikus tegevuses 
tulenes otseselt asjaolust, et tema suhtes oli 
toime pandud mõni selline süütegu.

Liikmesriigid ei esita lapsohvrile artiklis 4 
ja artikli 5 lõigetes 4–6 nimetatud 
süütegudes süüdistust ega määra 
karistust, kui tema osalemine 
ebaseaduslikus tegevuses tulenes otseselt 
asjaolust, et tema suhtes oli toime pandud 
mõni selline süütegu.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette võimaluse jätta
lapsohvrile artiklis 4 ja artikli 5 lõigetes 4–
6 nimetatud süütegudes süüdistus
esitamata või karistus määramata, kui tema 
osalemine ebaseaduslikus tegevuses 
tulenes otseselt asjaolust, et tema suhtes oli 

Liikmesriigid jätavad lapsohvrile artiklis 4 
ja artikli 5 lõigetes 4–6 nimetatud 
süütegudes süüdistuse esitamata või
karistuse määramata, kui tema osalemine 
ebaseaduslikus tegevuses tulenes otseselt 
asjaolust, et tema suhtes oli toime pandud 
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toime pandud mõni selline süütegu. mõni selline süütegu.

Or. en

Selgitus

Lapsohvri puhul ei tuleks eeldada, et ta nõustub prostitutsiooniga või osalemisega laste 
kuritarvitamist kujutavas visuaalses materjalis. Kriminaalvastutus lasub täielikult 
õigusrikkujal, olenemata ohvri näilisest „nõusolekust”.

Muudatusettepanek 243
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–7 
nimetatud süütegude uurimine või nende 
eest süüdistuse esitamine ei sõltu ohvri 
antud tunnistustest ega süüdistusest ning et 
kriminaalmenetlust võib jätkata ka juhul, 
kui ohver on oma avalduse tagasi võtnud.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et uurimisel peetakse 
alati silmas lapse parimaid huvisid ja 
õigusi ja et artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude uurimine või nende eest 
süüdistuse esitamine ei sõltu ohvri antud 
tunnistustest ega süüdistusest ning et 
kriminaalmenetlust võib jätkata ka juhul, 
kui ohver on oma avalduse tagasi võtnud.

Or. en

Selgitus

ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklis 3 on sätestatud, et lapse parimad huvid peavad 
olema keskseks põhimõtteks mis tahes õiguslikus tegevuses lapse õiguste kaitsmisel, kaasa 
arvatud õigusaktides, mille eesmärk on võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ekspluateerimise ning laste kuritarvitamist kujutava materjali vastu.

Muudatusettepanek 244
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–7 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–7 
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nimetatud süütegude uurimine või nende 
eest süüdistuse esitamine ei sõltu ohvri 
antud tunnistustest ega süüdistusest ning et 
kriminaalmenetlust võib jätkata ka juhul, 
kui ohver on oma avalduse tagasi võtnud.

nimetatud süütegude uurimine või nende 
eest süüdistuse esitamine ei sõltu ohvri või 
tema esindaja antud tunnistustest ega 
süüdistusest ning et kriminaalmenetlust 
võib jätkata ka juhul, kui ohver on oma 
avalduse tagasi võtnud.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et uurimisel peetakse 
alati silmas lapse parimaid huvisid ja 
õigusi ja et artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude uurimine või nende eest 
süüdistuse esitamine ei sõltu ohvri antud 
tunnistustest ega süüdistusest ning et 
kriminaalmenetlust võib jätkata ka juhul, 
kui ohver on oma avalduse tagasi võtnud.

Or. en

Selgitus

ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklis 3 on sätestatud, et lapse parimad huvid peavad 
olema keskseks põhimõtteks mis tahes õiguslikus tegevuses lapse õiguste kaitsmisel, kaasa 
arvatud õigusaktides, mille eesmärk on võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ekspluateerimise ning laste kuritarvitamist kujutava materjali vastu.

Muudatusettepanek 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et piisava aja jooksul pärast 
ohvri täisealiseks saamist oleks võimalik 

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et piisava aja jooksul (vähemalt 
15 aastat) pärast ohvri täisealiseks saamist 
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esitada süüdistus mis tahes artiklis 3, artikli 
4 lõigetes 2–3 ja 5–11 ning artikli 5 lõikes 
6 nimetatud süüteo eest ning see vastaks 
asjaomase süüteo raskusele.

oleks võimalik esitada süüdistus mis tahes 
artiklis 3, artikli 4 lõigetes 2–3 ja 5–11 
ning artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo eest 
ning see vastaks asjaomase süüteo 
raskusele.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et piisava aja jooksul pärast 
ohvri täisealiseks saamist oleks võimalik 
esitada süüdistus mis tahes artiklis 3, artikli 
4 lõigetes 2–3 ja 5–11 ning artikli 5 lõikes 
6 nimetatud süüteo eest ning see vastaks 
asjaomase süüteo raskusele.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et vähemalt 20 aasta jooksul 
pärast ohvri täisealiseks saamist oleks 
võimalik esitada süüdistus mis tahes 
artiklis 3, artikli 4 lõigetes 2–3 ja 5–11 
ning artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo eest 
ning see vastaks asjaomase süüteo 
raskusele. Sellega seoses edendab 
komisjon riiklike aegumistähtaegade 
ühtlustamist, et vältida segadusi või vigu, 
kui õiguskaitseorganid teevad piiriüleseid 
uurimisi.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada tõhusate 
uurimisvahendite kättesaadavus isikutele, 
üksustele või asutustele, kelle ülesandeks 
on artiklites 3–7 nimetatud süütegude 
uurimine või nende eest süüdistuse 
esitamine, ning võimaldavad korraldada 
varjatud jälitustoiminguid vähemalt 
juhtumites, kus kasutatakse info- ja 

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada tõhusate 
uurimisvahendite kättesaadavus isikutele, 
üksustele või asutustele, kelle ülesandeks 
on artiklites 3–7 nimetatud süütegude 
uurimine või nende eest süüdistuse 
esitamine.
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kommunikatsioonitehnoloogiat.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, analüüsides 
selleks eelkõige lastepornot kujutavaid 
materjale, nagu fotod ja audiovisuaalsed 
salvestused, mis on edastatud või 
kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, analüüsides 
selleks eelkõige lastepornot kujutavaid
materjale, nagu fotod ja audiovisuaalsed 
salvestused, mis on edastatud või 
kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid kooskõlas riiklike ja ELi 
andmekaitseseadustega püüda tuvastada 
artiklites 3–7 nimetatud süütegude ohvrid, 
analüüsides selleks eelkõige lastepornot 
kujutavaid materjale, nagu fotod ja 
audiovisuaalsed salvestused, mis on 
edastatud või kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 251
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, analüüsides 
selleks eelkõige lastepornot kujutavaid 
materjale, nagu fotod ja audiovisuaalsed 
salvestused, mis on edastatud või 
kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksusi või -asutusi 
toetada ja võimaldada neil püüda 
tuvastada artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude ohvrid, analüüsides selleks 
eelkõige lastepornot kujutavaid materjale, 
nagu fotod ja audiovisuaalsed salvestused, 
mis on edastatud või kättesaadavaks tehtud 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et liikmesriigid eraldaksid vajalikud rahalised ja inimressursid, et moodustatavad 
uurimisüksused oleksid täielikult tegutsemisvõimelised ja tõhusad.

Muudatusettepanek 252
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, analüüsides 
selleks eelkõige lastepornot kujutavaid 
materjale, nagu fotod ja audiovisuaalsed 
salvestused, mis on edastatud või 
kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksusi või -asutusi 
toetada ja võimaldada neil püüda 
tuvastada artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude ohvrid, analüüsides selleks 
eelkõige lastepornot kujutavaid materjale, 
nagu fotod ja audiovisuaalsed salvestused, 
mis on edastatud või kättesaadavaks tehtud 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et liikmesriigid eraldaksid vajalikud rahalised ja inimressursid, et moodustatavad 
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uurimisüksused oleksid täielikult tegutsemisvõimelised ja tõhusad.

Muudatusettepanek 253
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, analüüsides 
selleks eelkõige lastepornot kujutavaid 
materjale, nagu fotod ja audiovisuaalsed 
salvestused, mis on edastatud või 
kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, analüüsides 
selleks eelkõige lastepornot kujutavaid 
materjale, nagu fotod ja audiovisuaalsed 
salvestused, mis on edastatud või 
kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil. Lisaks 
sellele on oluline tagada, et lastepornoga 
seotud juhtumite uurimisel tuvastatakse 
ohvrite isik. Uurimise käigus on oluline 
politsei, valitsusväliste organisatsioonide 
ja sotsiaalteenuseid pakkuvate 
organisatsioonide koostöö, et pakkuda 
lapsohvritele nõuetekohast abi ja toetust. 
On väga oluline, et asjaomase valdkonna 
töötajad (õpetajad, psühholoogid, 
sotsiaaltöötajad ja advokaadid) kaasataks 
sellesse töösse, eelkõige ennetustegevuse 
ja ohvrite kaitse valdkonnas.

Or. lt

Muudatusettepanek 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, analüüsides 
selleks eelkõige lastepornot kujutavaid 

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, analüüsides 
selleks eelkõige lastepornot kujutavaid 
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materjale, nagu fotod ja audiovisuaalsed 
salvestused, mis on edastatud või 
kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

materjale, nagu fotod ja audiovisuaalsed 
salvestused, mis on edastatud või 
kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil. Selleks 
luuakse mehhanismid, et tagada 
õiguskaitseorganite, kohtuasutuste, 
sotsiaalhoolekandeasutuste, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatööstuse 
ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tulemuslik koostöö ja 
teadmistevahetus. Politsei ja 
sotsiaalteenistused peaksid koostööd
tegema, et lapsed saaksid tuvastamise 
järel vajalikku abi ja ravi.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et artiklites 3–
7 nimetatud süütegude korral ei hiilita 
niisuguste süütegude uurimise ja nende 
eest süüdistuste esitamise eest 
vastutavatest asutustest mööda 
siseuurimise teel, mille korraldavad muud 
asutused, kellel kriminaalõiguse kohaselt 
puudub vastav pädevus. Niisuguseid 
uurimisi võib korraldada teavitamise 
eesmärgil, kuid need ei ole mingil juhul 
võrdsed kriminaalõiguse kohaselt 
pädevate asutuste uurimistega ega asenda 
neid.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Michèle Striffler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et julgustada isikut, kes teab või 
kahtlustab heas usus mis tahes artiklites 3–
7 nimetatud süüteo toimepanemist, teatama 
sellest pädevatele asutustele.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et julgustada isikut, kes teab või 
kahtlustab heas usus mis tahes artiklites 3–
7 nimetatud süüteo toimepanemist, teatama 
sellest pädevatele asutustele. Liikmesriigid 
tagavad, et neid isikuid saaks võtta 
kriminaalvastutusele ohtu sattunud isiku 
abita jätmise eest.

Or. fr

Muudatusettepanek 257
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid korraldavad 
teabekampaaniaid vihjeliini 116 
tutvustamiseks, et lapsed oleksid vihjeliini 
olemasolust teadlikud.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada oma jurisdiktsioon 
artiklites 3–7 nimetatud süütegude puhul, 
kui:

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada oma jurisdiktsioon 
artiklites 3–7 ja 21 nimetatud süütegude 
puhul, kui:

Or. en
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Muudatusettepanek 259
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teo toimepanija on liikmesriigi kodanik 
või tema peamine elukoht asub 
liikmesriigi territooriumil või

(b) teo toimepanija on liikmesriigi kodanik 
või

Or. de

Muudatusettepanek 260
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) süütegu on toime pandud liikmesriigi 
kodaniku vastu või isiku vastu, kelle 
peamine elukoht asub liikmesriigi 
territooriumil, või

(c) süütegu on toime pandud liikmesriigi 
kodaniku vastu või

Or. de

Muudatusettepanek 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 3–7 nimetatud süütegude 
ohvrile pakutakse abi, toetust ja kaitset, 
võttes arvesse lapse huvisid.

1. Artiklites 3–7 nimetatud süütegude 
ohvrile pakutakse abi, toetust ja kaitset, 
võttes arvesse lapse huvisid. Abi ja 
koolitust tuleks laiendada ka lapse 
vanematele või hooldajatele – kui nad ei 
ole süüteoga seoses kahtlustatavate 
hulgas – et aidata neil last menetluse ja 
taastumisaja jooksul toetada.

Or. en
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Muudatusettepanek 262
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et ohvrite 
õigused on täielikult kaitstud:
a) teavitades lapsohvrit tema õigustest ja 
kasutada olevatest teenustest ning, välja 
arvatud juhul, kui ohver ei soovi sellist 
teavet saada, sellest, kuidas menetletakse 
tema esitatud kaebust, milline on 
süüdistus, uurimise või menetluse üldine 
käik ning tema osa selles ja millised on 
tulemused;
b) tagades vähemalt neil juhtudel, kui 
ohver ja tema pere võivad olla ohus, et 
neid võidakse vajaduse korral teavitada, 
kui kohtulikule vastutusele võetud või 
süüdi mõistetud isik ajutiselt või lõplikult 
vabastatakse;
c) kaitstes lapsohvri eraelu puutumatust, 
tema isikut ja mainet ja võttes vastavalt 
riiklikele seadustele meetmeid, mis 
takistavad ohvrit tuvastada võimaldava 
teabe levitamist;
d) tagades lapsohvri, tema pere ja tema 
nimel tunnistanud isikute kaitstuse 
ähvarduste, kättemaksu ja uue ahistamise 
eest;
e) tagades, et kohtus ja 
õiguskaitseasutustes välditakse ohvri ja 
õigusrikkuja kokkupuutumist, välja 
arvatud juhul, kui pädevad asutused 
otsustavad lapse huvidest lähtudes teisiti 
või kui selline kokkupuude on uurimise 
või menetluse huvides vajalik.

Or. en

Selgitus

Et tagada ohvri õiguste täielik kaitse, on vaja lisada sätted, mis kuuluvad Euroopa Nõukogu 
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2007. aasta konventsiooni laste kaitse kohta seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest 
artiklisse 30.

Muudatusettepanek 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 
seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine toimub perekonnas, 
sugulaste või sõprade ringis, kooli 
sporditundides, kirikus või mujal lapse 
igapäevases elukeskkonnas, võetakse 
vajalikud meetmed lapsohvri kaitsmiseks 
ja aitamiseks, samuti nende pereliikmete 
suhtes, kes ei olnud süüteoga seotud.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Niipea kui pädevad asutused saavad 
teada, et laps võib olla käesoleva direktiivi 
artiklites 3–7 nimetatud süüteo ohver, 
korraldatakse lapsohvri konkreetse 
olukorra hindamine, võttes 
nõuetekohaselt arvesse lapse seisukohti, 
vajadusi ja huve. Hindamise juures 
viibivad sotsiaalhoolekandeasutuste 
esindajad ja hindamise sihiks on:
a) määrata ohvri küpsusaste;
b) määrata kindlaks ohvri nõusoleku 
parameetrid; 
c) kontrollida ohvri vanust;
d) teha kindlaks võimalikud 
psühholoogilised või füüsilised 



AM\854749ET.doc 115/153 PE456.647v02-00

ET

kahjustused ja selgitada, kas kasutati 
sundi;
e) kontrollida, kas tegemist oli huvide 
konfliktiga seoses pereliikme või muu 
ohvriga lähedastes sidemetes oleva 
isikuga.
Hindamise alusel võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed, tagamaks, et võetakse 
erimeetmed ohvri lühi- ja pikaajaliseks 
abistamiseks ja toetamiseks tema 
füüsilise, psühholoogilise ja sotsiaalse 
taastumise ajal, kaasa arvatud sobiv ja 
turvaline elukoht, materiaalne abi ja 
meditsiiniline ravi, sealhulgas 
psühholoogiline abi ning nõustamine, 
samuti juurdepääs haridusele. Ka 
erivajadustega ohvrid peavad saama 
asjakohast abi.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et ohvrile pakutavat 
abi ja toetust ei seata sõltuvusse sellest, 
kas ta soovib kriminaaluurimises ja/või -
menetluses koostööd teha.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid tagavad, et lapse isikut 
kaitstakse enne kriminaalmenetluse 
algust, menetluse ajal ja pärast seda, 
vaatamata sellele, kas ta on valmis 
kriminaaluurimises ja/või -menetluses 
koostööd tegema.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Liikmesriikide 
sotsiaalhoolekandeasutused võtavad 
ühendust kohalike kodanikuühiskonna 
organisatsioonide või kohalike 
tugivõrgustikega, mis tegelevad 
seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ohvrite kaitse ja 
abistamisega, et tagada ohvrile vajalik 
kaitse ja abi ning kindlustada, et ohver 
saab ka pärast 18aastaseks saamist sobiva 
aja jooksul piisavat toetust ja kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et ohvrite 
õigused on täielikult kaitstud:
a) teavitades lapsohvrit tema õigustest ja 
kasutada olevatest teenustest ning, välja 
arvatud juhul, kui ohver ei soovi sellist 
teavet saada, sellest, kuidas menetletakse 
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tema esitatud kaebust, milline on 
süüdistus, uurimise või menetluse üldine 
käik ning tema osa selles ja millised on 
tulemused;
b) tagades vähemalt neil juhtudel, kui 
ohver ja tema pere võivad olla ohus, et 
neid võidakse vajaduse korral teavitada, 
kui kohtulikule vastutusele võetud või 
süüdi mõistetud isik ajutiselt või lõplikult 
vabastatakse;
c) kaitstes lapsohvri eraelu puutumatust, 
tema isikut ja mainet, võttes vastavalt 
riiklikele õigusaktidele meetmeid, mis 
takistavad lapsohvrit tuvastada 
võimaldava teabe levitamist;
d) tagades lapsohvri, tema pere ja tema 
nimel tunnistanud isikute kaitstuse 
ähvarduste, kättemaksu ja uue ahistamise 
eest;
e) tagades, et kohtus ja 
õiguskaitseasutustes välditakse ohvri ja 
õigusrikkuja kokkupuutumist, välja 
arvatud juhul, kui pädevad asutused 
otsustavad lapse huvidest lähtudes teisiti 
või kui selline kokkupuude on uurimise 
või menetluse eesmärgil vajalik.

Or. en

Selgitus

Et tagada ohvri õiguste täielik kaitse, soovitame lisada esitatud sätted, mis kuuluvad Euroopa 
Nõukogu 2007. aasta konventsiooni laste kaitse kohta seksuaalse ärakasutamise ja 
kuritarvitamise eest artiklisse 30.

Muudatusettepanek 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ohvri abistamine ja toetamine välja jäetud
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
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meetmed tagamaks, et ohvrile pakutakse 
abi ja toetust enne kriminaalmenetlust, 
selle ajal ning asjakohase aja jooksul 
pärast seda, et tal oleks võimalik kasutada 
nõukogu raamotsuses 2001/220/JSK 
(ohvrite seisundi kohta 
kriminaalmenetluses) ja käesolevas 
direktiivis sätestatud õigusi.
2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et erimeetmed ohvri 
lühi- ja pikaajaliseks abistamiseks ja 
toetamiseks tema füüsilise ja 
psühhosotsiaalse taastumise raames 
võetakse pärast iga lapsohvri konkreetse 
olukorra hindamist, milles võetakse 
nõuetekohaselt arvesse lapse seisukohti, 
vajadusi ja huve.
3. Artiklites 3–7 nimetatud süütegude 
ohvrit käsitatakse raamotsuse 
2001/220/JSK artikli 2 lõike 2, artikli 8 
lõike 4 ja artikli 14 lõike 1 kohaselt eriti 
kaitsetu ohvrina.
4. Liikmesriigid võtavad vajaduse ja 
võimaluse korral meetmed, et pakkuda abi 
ja toetust ohvri perekonnale. Eelkõige 
kohaldavad liikmesriigid vajaduse ja 
võimaluse korral perekonna suhtes 
nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK 
artiklit 4.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et ohvrile pakutakse 
abi ja toetust enne kriminaalmenetlust, 
selle ajal ning asjakohase aja jooksul 
pärast seda, et tal oleks võimalik kasutada 
nõukogu raamotsuses 2001/220/JSK 
(ohvrite seisundi kohta 

välja jäetud
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kriminaalmenetluses) ja käesolevas 
direktiivis sätestatud õigusi.

Or. en

Selgitus

Üle viidud artiklisse 19.

Muudatusettepanek 271
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et ohvrile pakutakse 
abi ja toetust enne kriminaalmenetlust, 
selle ajal ning sobiva aja jooksul pärast 
seda, et tal oleks võimalik kasutada 
nõukogu raamotsuses 2001/220/JSK12

(ohvrite seisundi kohta 
kriminaalmenetluses) ja käesolevas 
direktiivis sätestatud õigusi.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et ohvrile pakutakse 
abi ja toetust enne kriminaalmenetlust, 
selle ajal ning sobiva aja jooksul pärast 
seda, et tal oleks võimalik kasutada 
nõukogu raamotsuses 2001/220/JSK 
(ohvrite seisundi kohta 
kriminaalmenetluses) ja käesolevas 
direktiivis sätestatud õigusi. Liikmesriigid 
võtavad eelkõige vajalikud meetmed 
nende laste kaitsmiseks, kes annavad 
teada perekonnas või sõprade poolt toime 
pandud kuritarvitamisest.

Or. el

Muudatusettepanek 272
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lapsele pakutakse 
abi ja toetust kohe, kui pädevad asutused 
on saanud andmeid selle kohta, et tema 
suhtes võib olla toime pandud mõni 
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artiklites 3–7 nimetatud süütegu.

Or. en

Selgitus

Kindel riiklik lastekaitse ja lapsesõbalik kohtusüsteem on aluseks, mis võimaldab kaitsta lapsi 
käesoleva direktiivi ettepaneku kohaldamisalasse kuuluvate kuritegude eest. Direktiivi 
ettepanekut tuleks muuta, kindlustamaks, et igas liikmesriigis kehtestatakse 
lastekaitsesüsteemid ja valdkondadevahelised süsteemid.

Muudatusettepanek 273
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et laps saab teavet 
oma õiguste kohta, eelkõige seoses abi ja 
toetusega, kohe, kui pädevad asutused on 
saanud andmeid selle kohta, et tema 
suhtes võib olla toime pandud mõni 
artiklites 3–7 nimetatud süütegu.

Or. en

Selgitus

Kindel riiklik lastekaitse ja lapsesõbalik kohtusüsteem on aluseks, mis võimaldab kaitsta lapsi 
käesoleva direktiivi ettepaneku kohaldamisalasse kuuluvate kuritegude eest. Direktiivi 
ettepanekut tuleks muuta, kindlustamaks, et igas liikmesriigis kehtestatakse 
lastekaitsesüsteemid ja valdkondadevahelised süsteemid.

Muudatusettepanek 274
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lapsohvrile 
pakutavat abi ja toetust ei muudeta 
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sõltuvaks sellest, kas ta soovib teha 
koostööd kriminaaluurimises, süüdistuse 
esitamisel ja kohtumenetluses.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et laps saab abi ja 
toetust kohe, kui pädevad asutused on 
saanud andmeid selle kohta, et tema 
suhtes võib olla toime pandud mõni 
artiklites 3–7 nimetatud süütegu.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et laps saab teavet 
oma õiguste kohta, eelkõige seoses abi ja 
toetusega, kohe, kui pädevad asutused on 
saanud andmeid selle kohta, et tema 
suhtes võib olla toime pandud mõni 
artiklites 3–7 nimetatud süütegu.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et erimeetmed ohvri 
lühi- ja pikaajaliseks abistamiseks ja 
toetamiseks tema füüsilise ja 
psühhosotsiaalse taastumise raames 
võetakse pärast iga lapsohvri konkreetse 
olukorra hindamist, milles võetakse 
nõuetekohaselt arvesse lapse seisukohti, 
vajadusi ja huve.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et erimeetmed ohvri 
lühi- ja pikaajaliseks abistamiseks ja 
toetamiseks tema füüsilise ja 
psühhosotsiaalse taastumise raames 
võetakse pärast iga lapsohvri konkreetse 
olukorra hindamist, ning sel eemärgil 
töötatakse välja individuaalsed 
rehabiliteerimisprogrammid, milles 
võetakse nõuetekohaselt arvesse lapse 
seisukohti, vajadusi ja huve.

Or. it

Muudatusettepanek 278
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et luua tõhusad 
lastekaitsesüsteemid ja 
valdkondadevahelised struktuurid, mis 
võimaldaksid tagada ohvritele vajaliku 
lühema- ja pikemaajalise abi ja toetuse, 
milleks võidakse rakendada avalike 
teenistuste eriväljaõppega töötajaid või 
tunnustada ja rahastada 
ohvriabiorganisatsioone, sealhulgas 
valitsusväliseid organisatsioone, muid 
asjaomaseid organisatsioone või 
kodanikuühendusi, kes tegelevad ohvrite 
abistamisega.

Or. en

Selgitus

Kindel riiklik lastekaitse ja lapsesõbalik kohtusüsteem on aluseks, mis võimaldab kaitsta lapsi 
käesoleva direktiivi ettepaneku kohaldamisalasse kuuluvate kuritegude eest. Direktiivi 
ettepanekut tuleks muuta, kindlustamaks, et igas liikmesriigis kehtestatakse 
lastekaitsesüsteemid ja valdkondadevahelised süsteemid.
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Muudatusettepanek 279
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et luua tõhusad 
lastekaitsesüsteemid ja 
valdkondadevahelised struktuurid, mis 
võimaldaksid tagada ohvritele vajaliku 
lühema- ja pikemaajalise abi ja toetuse, 
milleks võidakse rakendada avalike 
teenistuste eriväljaõppega töötajaid või 
tunnustada ja rahastada 
ohvriabiorganisatsioone, sealhulgas 
valitsusväliseid organisatsioone, muid 
asjaomaseid organisatsioone või 
kodanikuühendusi, kes tegelevad ohvrite 
abistamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajaduse ja 
võimaluse korral meetmed, et pakkuda abi 
ja toetust ohvri perekonnale. Eelkõige 
kohaldavad liikmesriigid vajaduse ja 
võimaluse korral perekonna suhtes 
nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK artiklit 
4.

4. Liikmesriigid võtavad vajaduse ja 
võimaluse korral meetmed, et pakkuda abi 
ja toetust ohvri perekonnale. Eelkõige 
kohaldavad liikmesriigid vajaduse korral 
perekonna suhtes nõukogu raamotsuse 
2001/220/JSK artiklit 4, vaatamata sellele, 
kas on käivitatud kriminaaluurimine või -
menetlus.

Or. en
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Selgitus

Kindel riiklik lastekaitse ja lapsesõbalik kohtusüsteem on aluseks, mis võimaldab kaitsta lapsi 
käesoleva direktiivi ettepaneku kohaldamisalasse kuuluvate kuritegude eest. Direktiivi 
ettepanekut tuleks muuta, kindlustamaks, et igas liikmesriigis kehtestatakse 
lastekaitsesüsteemid ja valdkondadevahelised süsteemid.

Muudatusettepanek 281
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajaduse ja 
võimaluse korral meetmed, et pakkuda abi 
ja toetust ohvri perekonnale. Eelkõige 
kohaldavad liikmesriigid vajaduse ja 
võimaluse korral perekonna suhtes 
nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK artiklit 
4.

4. Liikmesriigid võtavad vajaduse korral 
meetmed, et pakkuda abi ja toetust ohvri 
perekonnale. Eelkõige kohaldavad 
liikmesriigid vajaduse korral perekonna 
suhtes nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK 
artiklit 4.

Or. fr

Muudatusettepanek 282
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajaduse ja 
võimaluse korral meetmed, et pakkuda abi 
ja toetust ohvri perekonnale. Eelkõige 
kohaldavad liikmesriigid vajaduse ja 
võimaluse korral perekonna suhtes 
nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK artiklit 
4.

4. Liikmesriigid võtavad vajaduse ja 
võimaluse korral meetmed, et pakkuda abi 
ja toetust ohvri perekonnale. Eelkõige 
kohaldavad liikmesriigid vajaduse korral 
perekonna suhtes nõukogu raamotsuse 
2001/220/JSK artiklit 4.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
seadusandlikke või muid meetmeid, et 
ergutada ja toetada teabeteenuste, näiteks 
usaldustelefonide või veebisaitide 
käivitamist, et konfidentsiaalselt või isiku 
anonüümsust arvesse võttes nõu anda.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
seadusandlikke või muid meetmeid, et 
ergutada ja toetada teabeteenuste, näiteks 
usaldustelefonide või veebisaitide 
käivitamist, et anda nõu konfidentsiaalselt 
või isiku anonüümsust arvesse võttes.

Or. en

Selgitus

Kindel riiklik lastekaitse ja lapsesõbalik kohtusüsteem on aluseks, mis võimaldab kaitsta lapsi 
käesoleva direktiivi ettepaneku kohaldamisalasse kuuluvate kuritegude eest. Direktiivi 
ettepanekut tuleks muuta, kindlustamaks, et igas liikmesriigis kehtestatakse 
lastekaitsesüsteemid ja valdkondadevahelised süsteemid.

Muudatusettepanek 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lapsohvri kaitse kriminaaluurimises ja -
menetluses

Lapsohvri abistamine, toetus ja kaitse 
kriminaaluurimises ja -menetluses
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Or. en

Muudatusettepanek 286
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et teavitada ohvrit tema 
õigustest ja kasutada olevatest teenustest 
ning, välja arvatud juhul, kui ohver ei 
soovi sellist teavet saada, sellest, kuidas 
menetletakse tema esitatud kaebust, 
milline on esitatud süüdistus, uurimise või 
menetluse üldine käik ning ohvri osa 
selles ja millised on tulemused.

Or. en

Selgitus

Lapsohvritega töötavate valitsusväliste organisatsioonide laialdaste kogemuste järgi 
otsustades puuduvad artiklist 19 mitmed olulised meetmed ohvrite kaitsmiseks 
kriminaaluurimise ja -menetluse käigus.

Muudatusettepanek 287
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et ohvrile pakutakse 
abi ja toetust enne kriminaalmenetlust, 
selle ajal ning sobiva aja jooksul pärast 
seda, et tal oleks võimalik kasutada 
nõukogu raamotsuses 2001/220/JSK 
(ohvrite seisundi kohta 
kriminaalmenetluses) ja käesolevas 
direktiivis sätestatud õigusi.

Or. en
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Selgitus

Lapsohvritega töötavate valitsusväliste organisatsioonide laialdaste kogemuste järgi 
otsustades puuduvad artiklist 19 mitmed olulised meetmed ohvrite kaitsmiseks 
kriminaaluurimise ja -menetluse käigus.

Muudatusettepanek 288
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et kriminaaluurimine 
ja -menetlus toimub lapse parimates 
huvides. 

Or. en

Selgitus

Lapsohvritega töötavate valitsusväliste organisatsioonide laialdaste kogemuste järgi 
otsustades puuduvad artiklist 19 mitmed olulised meetmed ohvrite kaitsmiseks 
kriminaaluurimise ja -menetluse käigus.

Muudatusettepanek 289
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et uurimine 
korraldatakse kohe ja ilma põhjendamatu 
viivituseta.

Or. en

Selgitus

Lapsohvritega töötavate valitsusväliste organisatsioonide laialdaste kogemuste järgi 
otsustades puuduvad artiklist 19 mitmed olulised meetmed ohvrite kaitsmiseks 
kriminaaluurimise ja -menetluse käigus.
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Muudatusettepanek 290
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et kriminaaluurimine 
ja -menetlus ei süvenda traumat, mille 
laps on läbi elanud.

Or. en

Selgitus

Lapsohvritega töötavate valitsusväliste organisatsioonide laialdaste kogemuste järgi 
otsustades puuduvad artiklist 19 mitmed olulised meetmed ohvrite kaitsmiseks 
kriminaaluurimise ja -menetluse käigus.

Muudatusettepanek 291
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 f (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. Iga liikmesriik rakendab uurimiste ja 
menetluste käigus raamotsuse 
2001/220/JSK artikli 13 lõikeid 1 ja 2.

Or. en

Selgitus

Lapsohvritega töötavate valitsusväliste organisatsioonide laialdaste kogemuste järgi 
otsustades puuduvad artiklist 19 mitmed olulised meetmed ohvrite kaitsmiseks 
kriminaaluurimise ja -menetluse käigus.
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Muudatusettepanek 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et õigusasutused 
määravad lapsohvrile kriminaaluurimises 
ja -menetluses eriesindaja, kui riiklike 
õigusaktide kohaselt vanemliku vastutuse 
kandjad ei saa last esindada enda ja 
lapsohvri huvide konflikti tõttu või kui 
laps on saatjata või perekonnast 
lahutatud.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lapsohvrile antakse 
sobiva aja jooksul võimalus otsustada, kas 
ta soovib pädevate asutustega 
kriminaalmenetluses koostööd teha.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklites 3–7 nimetatud süütegude 
ohvrit käsitatakse raamotsuse 
2001/220/JSK artikli 2 lõike 2, artikli 8 
lõike 4 ja artikli 14 lõike 1 kohaselt eriti 
kaitsetu ohvrina.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid võtavad vajaduse ja 
võimaluse korral meetmed, et pakkuda 
ohvri perekonnale abi ja toetust. Eelkõige 
kohaldavad liikmesriigid vajaduse ja 
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võimaluse korral perekonna suhtes 
nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK 
artiklit 4.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et õigusasutused 
määravad lapsohvrile kriminaaluurimises 
ja -menetluses eriesindaja, kui riiklike 
õigusaktide kohaselt vanemliku vastutuse 
kandjad ei saa last esindada enda ja 
lapsohvri huvide konflikti tõttu või kui 
laps on saatjata või perekonnast 
lahutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et teavitada ohvrit tema 
õigustest ja kasutada olevatest teenustest 
ning, välja arvatud juhul, kui ohver ei 
soovi sellist teavet saada, sellest, kuidas 
menetletakse tema esitatud kaebust, 
milline on esitatud süüdistus, uurimise või 
menetluse üldine käik ning tema osa 
selles ja millised on tulemused.

Or. en
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Muudatusettepanek 297
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et ohvrile antakse abi 
ja toetust enne kriminaalmenetlust, selle 
ajal ning sobiva aja jooksul pärast seda, et 
tal oleks võimalik kasutada nõukogu 
raamotsuses 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) ja 
käesolevas direktiivis sätestatud õigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et kriminaaluurimine 
ja -menetlus toimub lapse huvidega 
arvestades.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et uurimine 
korraldatakse kohe ja ilma põhjendamatu 
viivituseta.

Or. en
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Muudatusettepanek 300
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et kriminaaluurimine 
ja -menetlus ei süvenda traumat, mille 
laps on läbi elanud.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 f (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. Iga liikmesriik rakendab uurimiste ja 
menetluste käigus raamotsuse 
2001/220/JSK artikli 13 lõikeid 1 ja 2.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lapsohvrile 
pakutakse viivitamata tasuta
õigusnõustamist ja esindamist, sealhulgas 
hüvitise taotlemise korral.

2. Liikmesriigid tagavad, et lapsohvrile 
pakutakse viivitamata juurdepääsu 
õigusnõustamisele ning vastavalt ohvrite 
rollile asjaomases õigussüsteemis, 
esindamisele, sealhulgas hüvitise 
taotlemise eesmärgil. Kui ohvril ei ole 
piisavalt rahalisi vahendeid, pakutakse 
õigusnõustamist ja esindamist tasuta.

Or. de
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Selgitus

Ohvri seisund kriminaalmenetluses on eri liikmesriikides väga erinev. Teatavail asjaoludel 
tuleb kõigepealt üheselt kindlaks määrata, kas tegemist on ohvriga. Seega tuleb toetuda 
siseriiklikule õigussüsteemile.

Muudatusettepanek 303
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lapsohvrile 
pakutakse viivitamata tasuta 
õigusnõustamist ja esindamist, sealhulgas 
hüvitise taotlemise korral.

2. Liikmesriigid tagavad, et lapsohvrile 
pakutakse viivitamata tasuta 
õigusnõustamist ja esindamist, sealhulgas 
hüvitise taotlemise korral. Kui ohvril ei ole 
piisavalt rahalisi vahendeid, pakutakse 
õigusnõustamist ja esindamist tasuta.

Or. de

Muudatusettepanek 304
Ernst Strasser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – alapunkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) vestlused lapsohvriga toimuvad 
niivõrd kui võimalik ilma süüteo 
toimepanija kohalolekuta;

Or. en

Muudatusettepanek 305
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – alapunkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) vestlused lapsohvriga toimuvad ilma 
süüteo toimepanija kohalolekuta;
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Or. en

Muudatusettepanek 306
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–7 
nimetatud süütegude kriminaaluurimise 
raames võib filmida kõiki lapsohvriga või 
vajaduse korral lapstunnistajaga peetavaid 
vestlusi ning et selliseid filmitud vestlusi 
võib vastavalt riiklikes õigusaktides 
sätestatud eeskirjadele kasutada 
kriminaalmenetluses tõendina.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–7 
nimetatud süütegude kriminaaluurimise 
raames võib filmida lapsohvriga või 
vajaduse korral lapstunnistajaga peetavaid 
vestlusi – kui seda peetakse konkreetse 
juhtumi jaoks vajalikuks – ning et selliseid 
filmitud vestlusi võib vastavalt riiklikes 
õigusaktides sätestatud eeskirjadele 
kasutada kriminaalmenetluses tõendina.

Or. de

Selgitus

Direktiiv ei peaks üldreeglina sätestama kõikide vestluste – ka mitte politsei- või 
prokuratuuripoolsete küsitluste – salvestamist. Videovestlus ei pruugi pealegi automaatselt 
vastata lapse huvidele.

Muudatusettepanek 307
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui see on lapsohvri huvides ja võttes 
arvesse muid olulisi huvisid, võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed tema 
eraelu puutumatuse, isiku ja maine 
kaitsmiseks ning selleks, et vältida mis 
tahes sellise teabe avalikkusele levitamist, 
mille kaudu oleks võimalik tema isikut 
kindlaks teha.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Ennetusmeetmed

1. Liikmesriigid võtavad sobivaid 
meetmeid, nagu teabekampaaniad ning 
teadus- ja haridusprogrammid, vajaduse 
korral koostöös kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja kohalike 
tugivõrgustikega, et suurendada 
teadlikkust ning vähendada ohtu, et 
lapsed satuvad seksuaalse kuritarvitamise, 
ärakasutamise või seksuaalset 
kuritarvitamist kujutava materjali 
ohvriks. Need meetmed peavad olema 
suunatud kõigile asjaosalistele, kaasa 
arvatud lapsed, vanemad ja 
haridustöötajad, et nad õpiksid tuvastama 
seksuaalse kuritarvitamise tundemärke nii 
võrgukeskkonnas kui sellest väljaspool.
2. Avatakse usaldusliinid, et luua 
turvaline ja anonüümne sidekanal 
lapsohvrite või ohustatud laste ja 
asjaomaste kodanikuühiskonna 
organisatsioonide või kohalike 
tugivõrgustike liikmete vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada võimalus osaleda tõhusates 
sekkumisprogrammides või –meetmetes, 
mille eesmärk on vältida ja minimeerida 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada võimalus osaleda tõhusates 
sekkumisprogrammides või –meetmetes, 
mille eesmärk on vältida ja minimeerida 
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laste vastu suunatud seksuaalse iseloomuga 
süütegude kordumise riski. Sellistes 
programmides või meetmetes on vastavalt 
riiklikus õiguses sätestatud tingimustele 
võimalik osaleda nii vanglas kui ka 
väljaspool vanglat kogu 
kriminaalmenetluse jooksul.

laste vastu suunatud seksuaalse iseloomuga 
süütegude kordumise riski.

Or. de

Selgitus

Teraapiameetmete rakendamine eelvangistuse ajal on problemaatiline: teraapia vältab teatud 
kindla aja ning seoses sellega, et eelvangistuse kestus pole ette teada, ei ole ka 
teraapiameetmeid eriti otstarbekas organiseerida. Samuti kaasneb otsuse jõustumisega 
reeglina tähtaja edasilükkamine, nii et teraapia jätkumine ei oleks kindel. Teatavail 
asjaoludel satuks see pealegi vastuollu süütuse presumptsiooni ja õigusrikkuja õigustega 
kriminaalmenetluses (nt õigus vaikida).

Muudatusettepanek 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes vajaduse korral arvesse lõikes 1 
osutatud hinnangut, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed tagamaks, et mõnes 
artiklites 3–7 nimetatud süüteos 
süüdimõistetud isik

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–7 
nimetatud süütegudega seotud 
kriminaalmenetluses võib selleks, et 
niivõrd kui võimalik vältida uut 
ahistamist, teha järgmised korraldused:

Or. en

Muudatusettepanek 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) on täiesti teadlik põhjustest, miks talle 
pakutakse võimalust osaleda 
eriprogrammides või meetmetes;

c) silmsidet ohvri(te) ja teo toimepanija(te) 
vahel välditakse tunnistuste andmisel, 
näiteks vestluste ja ristküsitluse ajal, 
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vajaduse korral ja niivõrd kui võimalik, 
eelkõige sobiva 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise 
abil;

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastepornot sisaldavatele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamine

Lastepornot sisaldavate veebisaitide 
eemaldamine

Or. en

Muudatusettepanek 313
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastepornot sisaldavatele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamine

Tehnilised meetmed laste kuritarvitamist 
kujutavat materjali sisaldavate 
veebilehtede eemaldamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastepornot sisaldavatele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamine

Meetmed laste kuritarvitamist kujutavat 
materjali sisaldavate veebisaitide suhtes

Or. en
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Muudatusettepanek 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastepornot sisaldavatele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamine

Tehnilised meetmed laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat materjali 
sisaldavate veebilehtede sulgemiseks

Or. en

Muudatusettepanek 316
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastepornot sisaldavatele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamine

Tehnilised meetmed lasteporno 
kustutamiseks võrgukeskkonnast

Or. en

Muudatusettepanek 317
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot
või mille kaudu seda levitatakse.
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kindlustada niisuguste 
veebisaitide sulgemine, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse laste 
kuritarvitamist kujutavat materjali.
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Or. en

Selgitus

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.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse. 
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 319
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse. 
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot
või mille kaudu seda levitatakse.
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
seadusandlikud meetmed, et allikast 
eemaldada internetilehed, mis sisaldavad 
või mille kaudu levitatakse laste 
kuritarvitamist kujutavat materjali.

Or. en
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Muudatusettepanek 321
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot
või mille kaudu seda levitatakse.
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kindlustada niisuguste 
veebilehtede eemaldamine, mis sisaldavad 
või mille kaudu levitatakse lastepornot.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot
või mille kaudu seda levitatakse.
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

1. Liikmesriigid võtavad kooskõlas riikliku 
menetlusega vajalikud meetmed, et
sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

Or. en
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Muudatusettepanek 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse.
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud
seadusandlikud meetmed internetilehtedel 
asuva või nende kaudu levitatava laste 
seksuaalset kuritarvitamist kujutava 
materjali kiireks eemaldamiseks allikast,
vaatamata sellele, kas host asub ELis või 
välisriigis. Allikast eemaldamise suhtes 
kohaldatakse selgeid õiguslikke ja 
kohtulikke kaitsemeetmeid, eelkõige
selleks, et tagada tõendusmaterjali 
säilitamine kriminaaluurimise jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse. 
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kõrvaldada elektroonilistest 
teabe- ja suhtlusvõrgustikest viivitamatult 
alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavaid seksuaalseid tegevusi 
kujutav materjal. Selline sisu 
eemaldatakse liikmesriigis kehtestatud 
korra alusel, võttes asjakohaseid
kaitsemeetmeid, et eemaldataks ainult see 
osa, mille eemaldamine on vältimatult 
vajalik. Lisaks sellele peab Euroopa Liit 
läbirääkimisi kolmandate riikidega, et 
nende territooriumil asuvatest serveritest 
selline sisu kiiresti eemaldataks. Lisaks 
suurendavad liikmesriigid ja ELi 
institutsioonid ning Europol koostööd 
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interneti vihjeliinide liiduga (INHOPE), 
et selline sisu kiiresti eemaldataks.

Or. de

Muudatusettepanek 325
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse.
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada lastepornot 
sisaldavate ja seda levitavate veebisaitide 
kindel ja kiire eemaldamine. Kuni 
kõnealuste veebisaitide eemaldamiseni 
võtavad riigid meetmeid, et tõkestada oma 
territooriumil Interneti-kasutajate 
juurdepääsu veebisaitidele, mis sisaldavad 
lastepornot või mille kaudu seda 
levitatakse. Juurdepääsu tõkestamisel tuleb 
järgida tehnilisi ettekirjutusi ning
tõkestamine peab piirduma ainult 
vajalikuga. Komisjon ja liikmesriigid 
tagavad kiire sekkumise (Euroopa 
kiirhoiatussüsteem) kooskõlastamise 
liikmesriikide ametiasutuste vahel juhul,
kui veebisaiti või otsingumootorit hostiv 
server asub muus riigis kui riik, kus 
juhtumist teatati.

Or. it

Muudatusettepanek 326
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kõrvaldada elektroonilistest 
teabe- ja suhtlusvõrgustikest viivitamatult 
alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavaid seksuaalseid tegevusi 
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Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

kujutav materjal. Selline sisu 
eemaldatakse liikmesriigis kehtestatud 
korra alusel, võttes asjakohaseid
kaitsemeetmeid, et eemaldataks ainult see 
osa, mille eemaldamine on vältimatult 
vajalik. Lisaks sellele peab Euroopa Liit 
läbirääkimisi kolmandate riikidega, et 
nende territooriumil asuvatest serveritest 
selline sisu kiiresti eemaldataks. Lisaks 
suurendavad liikmesriigid ja ELi 
institutsioonid ning Europol koostööd 
interneti vihjeliinide liiduga (INHOPE), 
et selline sisu kiiresti eemaldataks.

Or. de

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse.
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kõrvaldada elektroonilistest 
teabe- ja suhtlusvõrgustikest viivitamatult 
alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavat seksuaalset tegevust kujutav 
materjal. Selline sisu eemaldatakse 
liikmesriigis kehtestatud korra alusel,
võttes asjakohaseid kaitsemeetmeid, et 
eemaldataks ainult see osa, mille 
eemaldamine on vältimatult vajalik. 
Lisaks peab Euroopa Liit läbirääkimisi 
kolmandate riikidega, et nende 
territooriumil asuvatest serveritest selline 
sisu kiiresti eemaldataks. Ühtlasi 
suurendavad ELi liikmesriigid ja 
institutsioonid ning Europol koostööd 
rahvusvaheliste vihjeliinidega, nt 
INHOPE, et selline sisu kiiresti 
eemaldataks.

Or. en
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Muudatusettepanek 328
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil
Interneti-kasutajate juurdepääsu
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse.
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

1. Kui lastepornot sisaldavate või 
levitavate veebisaitide kõrvaldamine ei ole 
võimalik, võtavad liikmesriigid vajalikud
seadusandlikud või muud meetmed,
tagamaks, et nende territooriumil on 
võimalik tõkestada Interneti-kasutajate
juurdepääs lastepornot sisaldavatele või 
levitavatele veebisaitidele. Juurdepääsu 
tõkestamise suhtes kohaldatakse piisavalt 
põhiõigusi ja muid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine, võttes 
arvesse tehnilisi näitajaid, toimub sobivas 
mõõtkavas ja piirdub ainult vajalikuga, et 
kasutajaid on teavitatud tõkestamise 
põhjustest ning et võimalikult paljusid 
sisupakkujaid on teavitatud tõkestamise 
vaidlustamise võimalusest, sealhulgas 
viimase võimalusena kohtuliku 
läbivaatamise teel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek jätab internetiteenuste pakkujatele võimaluse vabatahtlike kokkulepete 
sõlmimiseks või eneseregulatsiooniks.

Muudatusettepanek 329
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et allikast eemaldataks 
veebileht, mis sisaldab või mille kaudu 
levitatakse lastepornot. Eemaldada tuleks 
kõik veebilehed, mis sisaldavad mõnest 
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Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

ELi liikmesriigist pärinevat, laste 
seksuaalset kuritarvitamist kujutavat 
materjali. Lisaks võivad liikmesriigid laste 
huvide kaitseks kehtestada menetlused, et
tõkestada oma territooriumil Interneti-
kasutajate juurdepääsu veebisaitidele, mis 
sisaldavad lastepornot või mille kaudu seda 
levitatakse, kooskõlas riikliku seadusega.
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon peaks uurima, millised on 
veebisaitide tõkestamisega seotud ohud ja 
võimalikud halvad küljed. Uurimisel 
tuleks arvesse võtta demokraatlike õiguste 
piiramise ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Muude meetmete võtmine sellise sisu 
tõkestamiseks, nagu veebilehtedele 
juurdepääsu blokeerimine, on 
liikmesriikide pädevuses. Selliste 
meetmete võtmise tingimus on see, et sisu 
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eemaldamiseks on ära proovitud kõik 
meetmed, mistõttu on olemas piisav 
tõestus selle kohta, et sisu eemaldamine ei 
ole võimalik. Lisaks piirdutakse meetmete 
puhul vaid vältimatult vajaliku 
teostamisega, nende võtmiseks on vaja 
kohtu luba ning meetme võtmisest 
mõjutatud isikuid teavitatakse meetme 
võtmise põhjustest. Asjaomased isikud 
võivad kasutada õigust pöörduda kohtu 
poole.

Or. de

Muudatusettepanek 332
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Muude meetmete võtmine sellise sisu 
tõkestamiseks, nagu veebilehtedele 
juurdepääsu blokeerimine, on 
liikmesriikide pädevuses. Selliste 
meetmete võtmise tingimus on see, et sisu 
eemaldamiseks on ära proovitud kõik 
meetmed, mistõttu on olemas piisav 
tõestus selle kohta, et sisu eemaldamine ei 
ole võimalik. Lisaks piirdutakse meetmete 
puhul vaid vältimatult vajaliku 
teostamisega, nende võtmiseks on vaja 
kohtu luba ning meetme võtmisest 
mõjutatud isikuid teavitatakse meetme 
võtmise põhjustest. Asjaomased isikud 
võivad kasutada õigust pöörduda kohtu 
poole.

Or. de

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Kui lastepornot sisaldavate või 
levitavate veebilehtede eemaldamine ei ole 
võimalik, võtavad liikmesriigid vajalikud
seadusandlikud või muud meetmed,
tagamaks, et nende territooriumil on 
võimalik tõkestada Interneti-kasutajate 
juurdepääs lastepornot sisaldavatele või 
levitavatele veebisaitidele. Juurdepääsu 
tõkestamisel kohaldatakse piisavaid 
kaitsemeetmeid, eelkõige tagamaks, et 
tõkestamine, võttes arvesse tehnilisi 
näitajaid, piirdub ainult vajalikuga, et 
kasutajaid on teavitatud tõkestamise 
põhjustest ning sisupakkujaid on 
võimaluste piires teavitatud tõkestamise 
vaidlustamise võimalusest.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut,
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Eemaldamise eel võtavad liikmesriigid
täiendavad meetmed, tagamaks, et nende 
territooriumil tõkestatakse Interneti-
kasutajate juurdepääs laste 
kuritarvitamist kujutavat materjali 
sisaldavatele veebisaitidele. Juurdepääsu 
tõkestamisel kohaldatakse piisavaid 
kaitsemeetmeid, eelkõige tagamaks, et 
tõkestamine, võttes arvesse tehnilisi 
näitajaid, piirdub ainult vajalikuga, et 
kasutajaid on teavitatud tõkestamise 
põhjustest ning sisupakkujaid on 
võimaluste piires teavitatud tõkestamise 
vaidlustamise võimalusest.

Or. en
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Selgitus

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.

Muudatusettepanek 335
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut,
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Eemaldamise eel võtavad liikmesriigid 
vajalikud täiendavad meetmed, tagamaks,
et nende territooriumil tõkestatakse 
viivitamata Interneti-kasutajate 
juurdepääs laste kuritarvitamist kujutavat 
materjali sisaldavatele veebilehtedele.
Juurdepääsu tõkestamisel kohaldatakse 
piisavaid kaitsemeetmeid, eelkõige 
tagamaks, et tõkestamine, võttes arvesse 
tehnilisi näitajaid, piirdub ainult 
vajalikuga, et kasutajaid on teavitatud 
tõkestamise põhjustest ning sisupakkujaid 
on võimaluste piires teavitatud 
tõkestamise vaidlustamise võimalusest.

Or. en

Selgitus

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 
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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.

Muudatusettepanek 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Kui liikmesriigid rakendavad 
täiendavaid meetmeid, et piirata oma 
territooriumil Interneti-kasutajate 
juurdepääsu internetilehtedele, mis 
sisaldavad või mille kaudu levitatakse laste 
seksuaalset kuritarvitamist kujutavat 
materjali, peavad need meetmed olema 
vajalikud, läbipaistvad, mõõdukad, 
seadusega ette nähtud ja kohtuniku 
kontrollile allutatud, kooskõlas 
liikmesriikide õigussüsteemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut,
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed,
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Kui sisu eemaldamine allikast osutub 
võimatuks, võivad liikmesriigid, kui see on 
seadusega ette nähtud ja vajalik, 
kehtestada proportsionaalsed ja 
läbipaistvad menetlused, et piirata oma 
territooriumil Interneti-kasutajate 
juurdepääsu internetilehtedele, mis 
sisaldavad või mille kaudu levitatakse laste 
kuritarvitamist kujutavat materjali.
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Or. en

Muudatusettepanek 338
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid asjakohases 
seadusandlikus, reguleerivas ja 
isereguleeruvas raamistikus vajalikud 
meetmed, et tagada veebilehtede 
eemaldamine, mis sisaldavad või mille 
kaudu levitatakse lastepornot ja mille host 
asub nende territooriumil, samuti selleks, 
et püüda saavutada vastavate veebilehtede 
eemaldamine, mille host asub väljaspool 
nende territooriumi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga antakse liikmesriikidele võimalus veebilehti eemaldada ning ühtlasi 
mööndakse siin, et väljaspool oma territooriumi tegutsemine võib riigile keeruliseks osutuda.

Muudatusettepanek 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et allikast eemaldada 
veebisaidid, mis sisaldavad või mille kaudu 
levitatakse lastepornot.

Or. en
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Muudatusettepanek 340
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et allikast eemaldada veebisaidid, mis 
sisaldavad või mille kaudu levitatakse 
lastepornot.

Or. en

Muudatusettepanek 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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõigi lõigete 1 ja 2 kohaselt võetud 
meetmete puhul peetakse kinni füüsiliste 
isikute põhiõigustest ja vabadustest, mis 
on tagatud Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni ning 
liidu õigustiku üldpõhimõtetega. 
Meetmete võtmisele peab eelnema 
kohtuotsus koos õigusega tõhusale ja 
õigeaegsele kohtulikule läbivaatamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile aastaaruande liikmesriikide 
tegevuse kohta laste seksuaalset 
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kuritarvitamist kujutava materjali 
eemaldamisel internetilehtedelt.

Or. en


