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Tarkistus 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 viite 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 
artiklan 2 kohdan sekä 82 artiklan 2 
kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0088/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
294 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan sekä 
82 artiklan 2 kohdan ja 83 artiklan 1 
kohdan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0024/2010),

Or. en

Tarkistus 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 a viite (uusi) 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7, 8, 11 ja 24 artiklan,

Or. en

Tarkistus 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 b viite (uusi) 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia 
koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 
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8 ja 10 artiklan;

Or. en

Tarkistus 41
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 c viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon lapsen oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen ja 
erityisesti sen 19 ja 34 artiklan,

Or. en

Tarkistus 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 d viite (uusi) 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen lasten suojelemisesta 
seksuaalista riistoa ja seksuaalista 
hyväksikäyttöä vastaan (2007),

Or. en

Tarkistus 43
Birgit Sippel

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
3 kohta 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

3. kehottaa puhemiestä välittämään 
parlamentin kannan neuvostolle ja 
komissiolle sekä kansallisille 
parlamenteille.

3. kehottaa puhemiestä välittämään 
parlamentin kannan neuvostolle, 
komissiolle, kansallisille parlamenteille 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetulle,
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Or. en

Tarkistus 44
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja 
seksuaalinen riisto sekä lapsipornografia 
loukkaavat vakavasti perusoikeuksia ja 
erityisesti lapsen oikeutta hänen 
hyvinvointinsa kannalta tarpeelliseen 
suojeluun ja hoivaan, kuten todetaan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa lapsen oikeuksista ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(1) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja 
seksuaalinen riisto sekä lapsipornografia 
loukkaavat vakavasti lakia ja
perusoikeuksia ja erityisesti lapsen oikeutta 
hänen hyvinvointinsa kannalta 
tarpeelliseen suojeluun ja hoivaan, kuten 
todetaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa lapsen oikeuksista ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

Or. en

Tarkistus 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
esiintyy yleisimmin lapsen 
lähiympäristössä pidemmän ajan kuluessa 
ja siihen syyllistyvät auktoriteettiasemassa 
olevat henkilöt kuten vanhemmat, 
sukulaiset, opettajat, lastenhoitajat ja 
uskonnolliset johtajat. Uhrin ja 
rikoksentekijän riippuvuussuhde, yhteisen 
tiukat sosiaaliset tai moraaliset normit, 
syyllisyyden tunteet ja rangaistuksen tai 
yhteisöstä poissulkemisen pelko 
vaikeuttavat asiasta puhumista, minkä 
vuoksi nuoret uhrit vaikenevat joissakin 
tapauksissa pitkälle aikuisikään saakka. 
Edellä mainittu on merkittävä este lasten 
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hyväksikäyttöön syyllistyneiden 
tehokkaalle syytteeseen asettamiselle. 
Siitä syystä lasten hyväksikäyttö jää 
monessa tapauksessa ilmoittamatta ja 
seuraamuksitta.

Or. en

Perustelu

Helmikuussa 2011 julkaistavan tutkimuksen mukaan 30 prosenttia hyväksikäyttäjistä oli 
vanhempia, 10 prosenttia setiä ja tätejä, 10 prosenttia isovanhempia ja noin 8 prosenttia 
tapauksista lasten omia veljiä ja sisaria. Lisäksi 19 prosenttia pojista ja noin 10 prosenttia 
tytöistä on joutunut omien ystäviensä hyväksikäyttämiksi. 10–20 prosentissa tapauksista 
lapsia hyväksikäytetään koulun, urheiluseuran tai kirkon kaltaisissa yhteyksissä.

Tarkistus 46
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
syyllistyy ensisijaisesti lapsen tuntema 
henkilö ja sitä voi esiintyä kotona, 
koulussa, yhteisössä, nuorisoryhmissä ja 
uskonnollisissa ryhmissä sekä lasten 
hoitolaitoksissa.

Or. en

Tarkistus 47
Kinga Gál

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Katsoo, että lisääntyneen internetin 
käytön vuoksi on erityisen tärkeää 
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kiinnittää huomiota tekniikan tarjoamiin 
mahdollisuuksiin ehkäistä hyväksikäyttöä. 
Vanhemmille ja koulutusalan 
työntekijöille on jaettava tietoa 
verkkosisällön suodattamista koskevista 
valvontavälineistä. Olisi tuettava myös 
ohjelmia ja tuotteita, jotka soveltuvat 
matkapuhelinten ja pelikonsolien 
välittämän verkkosisällön suodattamiseen. 
Lisäksi tarvitaan konkreettisia toimia, 
joilla lapsille tiedotetaan ja lasten 
huomiota kiinnitetään vaaroihin, joita 
liittyy julkisilla verkkosivustoilla olevan 
tiedon ja kuvien vaaroihin sekä siihen 
liittyvään hyväksikäytön riskiin.

Or. hu

Tarkistus 48
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kehottaa niitä lapsen oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen 
allekirjoittajavaltioita, jotka eivät ole 
täyttäneet mainitun sopimuksen 44 
artiklan mukaista kertomuksen 
esittämisvelvoitetta, erityisesti Belgiaa, 
Kyprosta, Kreikkaa ja Pyhää istuinta 
(Vatikaanivaltiota) ja Portugalia 
toimittamaan lasten oikeuksien 
valiokunnalle kertomukset toimista, joihin 
ne ovat ryhtyneet mainitussa 
yleissopimuksessa tunnustettujen 
oikeuksien toteuttamiseksi, ja 
edistymisestä mainittujen oikeuksien 
toteuttamisessa.

Or. en
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Tarkistus 49
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltioita kehotetaan luomaan 
kansallisella tai paikallisella tasolla ja 
yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan 
kanssa tietojenkeruumekanismeja ja 
tietokeskuksia, joiden tehtävänä on 
seurata ja arvioida lasten seksuaalisen 
riiston ja hyväksikäytön ilmiötä siten, että 
henkilötietosuojan vaatimuksia 
kunnioitetaan asianmukaisesti lasten 
suojelemista seksuaalista riistoa ja 
seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan 
koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen nro 201 mukaisesti. Jotta 
voidaan asianmukaisesti arvioida lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön, seksuaalisen 
riiston ja lapsipornografian torjuntaa 
koskevien toimien onnistumista, unionin 
on edelleen kehitettävä toimiaan, jotka 
koskevat vertailukelpoisten tilastotietojen 
edellyttämiä menettelyjä ja 
tiedonkeruumenetelmiä.

Or. en

Perustelu

Lasten hyväksikäytön torjuntaa koskevien toimien tehokkuudesta ja rikollisen toiminnan 
laajuudesta ei ole luotettavia tietoja.

Tarkistus 50
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lasten prosessioikeudellista asemaa 
olisi parannettava lasten oikeuksia 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen mukaisesti. 

Or. sv

Tarkistus 51
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Viranomaisilla on velvollisuus 
hankkia tiedot, joiden perustella 
viranomaiset ymmärtävät lapsia ja lasten 
käyttäytymistä traumaattisten kokemusten 
yhteydessä, jotta viranomaiset voivat 
varmistaa korkealaatuiset 
tutkimustulokset ja vähentää lapsiin 
kohdistuvaa stressiä tarvittavien toimien 
toteuttamisen yhteydessä. Edellä mainittu 
edellyttää kansainvälisen yhteistyön 
lisäämistä, ja viranomaisten on 
varmistettava, että lapsia koskeville 
tutkimuksille osoitetaan riittävät resurssit. 

Or. sv

Tarkistus 52
Mariya Nedelcheva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että lapsia suojella kaikilta seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston 
muodoilta. Sitä tarkoitusta varten 
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mainitun tyyppisiä rikoksia olisi 
ehkäistävä ensisijaisesti kouluissa 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden 
käyttöönoton avulla. Tämän vuoksi 
koulujen henkilöstölle olisi annettava 
asianmukaista koulutusta siitä, kuinka 
lapsille tiedotetaan heidän oikeuksistaan 
ja lapsia opetetaan tunnistamaan ja 
välttämään vaaratilanteita ja 
ilmoittamaan mainittujen rikosten uhriksi 
joutumisesta. 

Or. fr

Tarkistus 53
Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä direktiivillä ei säännellä 
jäsenvaltioiden toimia, jotka koskevat 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa lasten 
keskinäistä seksuaalista kanssakäymistä, 
joka on osa ihmisen kehitykseen kuuluvaa 
normaalia seksuaalista heräämistä, ottaen 
huomioon monenlaiset kulttuuriset ja 
oikeudelliset perinteet sekä muun muassa 
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät 
lasten ja nuorten uudet kanssakäymisen 
muodot.

(7) Tällä direktiivillä ei säännellä 
jäsenvaltioiden toimia, jotka koskevat 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa lasten 
keskinäistä seksuaalista kanssakäymistä, 
joka on osa ihmisen kehitykseen kuuluvaa 
normaalia seksuaalista heräämistä, ottaen 
huomioon monenlaiset kulttuuriset ja 
oikeudelliset perinteet sekä muun muassa 
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät 
lasten ja nuorten uudet kanssakäymisen 
muodot. Nämä asiat eivät sisälly tämän 
direktiivin soveltamisalaan. Näiden 
asioiden osalta jäsenvaltioiden on 
määriteltävä, mikä pitäisi ja mitä ei pitäisi 
kriminalisoida.

Or. en

Tarkistus 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä direktiivillä ei säännellä 
jäsenvaltioiden toimia, jotka koskevat 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa lasten 
keskinäistä seksuaalista kanssakäymistä, 
joka on osa ihmisen kehitykseen kuuluvaa 
normaalia seksuaalista heräämistä, ottaen 
huomioon monenlaiset kulttuuriset ja 
oikeudelliset perinteet sekä muun muassa 
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät 
lasten ja nuorten uudet kanssakäymisen 
muodot.

(7) Jos hyväksikäyttöä, pakottamista tai 
riistoa ei ole todettu, tällä direktiivillä ei 
säännellä jäsenvaltioiden toimia, jotka 
koskevat vapaaehtoisuuteen perustuvaa 
lasten keskinäistä seksuaalista 
kanssakäymistä, joka on osa ihmisen 
kehitykseen kuuluvaa normaalia 
seksuaalista heräämistä, ottaen huomioon 
monenlaiset kulttuuriset ja oikeudelliset 
perinteet sekä muun muassa tieto- ja 
viestintätekniikkaa hyödyntävät lasten ja 
nuorten uudet kanssakäymisen muodot.

Or. en

Tarkistus 55
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
antamaan tarvittavaa koulutusta 
opettajakoulutuksen ja opettajien ja 
opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen 
yhteydessä lasten käyttäytymismuutosten 
syistä ja mahdollisten 
käyttäytymismuutosten tunnistamisesta.

Or. en

Tarkistus 56
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Ihmiskaupan torjunnassa olisi 
käytettävä täysimääräisesti hyväksi 
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rikoksen tuottaman hyödyn takavarikkoa 
ja menetetyksi tuomitsemista koskevia 
välineitä kuten järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimusta ja sen 
pöytäkirjoja, rikoksen tuottaman hyödyn 
rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevaa 
Euroopan neuvoston yleissopimusta 
vuodelta 1990, rahanpesusta, 
rikoksentekovälineiden ja rikoksen 
tuottaman hyödyn tunnistamisesta, 
jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai 
takavarikoimisesta ja menetetyksi 
tuomitsemisesta 26 päivänä kesäkuuta 
2001 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 
2001/500/YOS1 ja rikoksen tuottaman 
hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden 
sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi 
tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 
2005 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 
2005/212/YOS2. Olisi edistettävä tässä 
direktiivissä tarkoitettujen rikosten 
takavarikoitujen ja menetetyksi 
tuomittujen tekovälineiden ja kyseisten 
rikosten tuottaman hyödyn käyttöä uhrin 
auttamisen ja suojelun tukemiseen, 
mukaan lukien korvausten maksaminen 
uhreille.
1 EYVL L 182, 5.7.2001, s. 1.
2 EUVL L 68, 15.3.2005, s. 49.

Or. en

Tarkistus 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 

(8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 
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suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä. 
Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta 
ja niihin liittyvä syytteeseenpano, näistä 
toimista vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä. Näitä voivat olla 
peiteoperaatiot, telekuuntelu, tarkkailu, 
myös etävalvonta, pankkitilien seuranta 
tai muut rahoitusta koskevat 
tutkintakeinot.

suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä. 
Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta 
ja niihin liittyvä syytteeseenpano, näistä 
toimista vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä. Näitä voivat olla 
peiteoperaatiot ja telekuuntelu sillä 
edellytyksellä, että yksityisyyden suojaa 
kunnioitetaan kansallisten ja EU:n 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 58
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 
suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä. 
Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta 
ja niihin liittyvä syytteeseenpano, näistä 
toimista vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä. Näitä voivat olla 
peiteoperaatiot, telekuuntelu, tarkkailu, 
myös etävalvonta, pankkitilien seuranta tai 
muut rahoitusta koskevat tutkintakeinot.

(8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 
suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä. 
Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta 
ja niihin liittyvä syytteeseenpano, näistä 
toimista vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä. Näitä voivat olla 
peiteoperaatiot, telekuuntelu, tarkkailu, 
myös etävalvonta, pankkitilien seuranta tai 
muut rahoitusta koskevat tutkintakeinot, 
mutta niitä käytetään vain tapauksissa, 
joissa välttämättömyyden ja 
oikeasuhteisuuden periaatteet ja 
tuomioistuimen valvonta varmistetaan.

Or. en

Tarkistus 59
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 
suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä. 
Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta 
ja niihin liittyvä syytteeseenpano, näistä 
toimista vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä. Näitä voivat olla 
peiteoperaatiot, telekuuntelu, tarkkailu, 
myös etävalvonta, pankkitilien seuranta tai 
muut rahoitusta koskevat tutkintakeinot.

(8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 
suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä. 
Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta 
ja niihin liittyvä syytteeseenpano, näistä 
toimista vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä. Näitä voivat olla 
peiteoperaatiot, telekuuntelu, tarkkailu, 
myös etävalvonta, pankkitilien seuranta tai 
muut rahoitusta koskevat tutkintakeinot.
Myös rajaylittävä yhteistyö katsotaan 
välttämättömäksi ja Europol voi avustaa 
lapsipornografiaverkostojen 
paljastamisessa.

Or. el

Tarkistus 60
Michèle Striffler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ehkäisevinä toimenpiteinä 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tiedotus- ja valistuskampanjat ovat 
kaikkien saavutettavissa, ja kiinnitettävä 
erityistä huomiota sen varmistamiseen, 
että ne saavuttavat myös toistaiseksi 
lukutaidottomat lapset. Tätä varten 
kaikissa opetuslaitoksissa (päiväkodeissa, 
alakouluissa ja yläkouluissa) ja 
yleisemmin lasten oleskelupaikoissa olisi 
asetettava näkyville ilmoitukset, jotka ovat 
riittävän helposti ymmärrettäviä ja 
jokaiselle ikäryhmälle mukautettuja. 

Or. fr
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Tarkistus 61
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Niille tahoille, jotka ovat vastuussa 
tutkinnasta ja syytteeseenpanosta 
tällaisten rikosten tapauksessa, olisi 
tarjottava tehokkaita tutkintakeinoja sekä 
täyttä rajatylittävää yhteistyötä nopean ja 
tehokkaan pääsyn varmistamiseksi 
rikosrekisteritietoihin ja kansainvälisiin 
lasten hyväksikäyttöä koskeviin 
tietokantoihin, koska lapsilla on – kuten 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
vahvistanut – oikeus saada valtiolta 
suojaa, joka ilmenee tehokkaiden estävien 
toimenpiteiden muodossa, tällaista 
vakavaa, heidän yksityiselämäänsä 
kohdistuvaa vakavaa häirintää vastaan. 
Näihin tutkintakeinoihin voivat kuulua 
internetin käyttäjätietojen nopea 
jäljittäminen erityisesti käyttäjän 
verkkoympäristöihin, joissa viekoittelua 
todennäköisimmin esiintyy ja jossa 
taataan käyttäjän nimettömyys, 
telekuuntelu, tarkkailu, myös etävalvonta,
pankkitilien tai tilisiirtojen seuranta tai 
muut rahoitusta koskevat tutkintakeinot 
oikeasuhteisuusperiaate ja asian 
mahdollinen tuomioistuimeen 
saattaminen huomioon ottaen.

Or. it

Tarkistus 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jäsenvaltioiden olisi tuettava avointa 
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vuoropuhelua ja yhteyksiä EU:n 
ulkopuolisten maiden kanssa, jotta 
voidaan asettaa syytteeseen tekijät, jotka 
matkustavat EU:n ulkopuolelle 
seksiturismin tarkoituksissa.

Or. en

Tarkistus 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimenpiteissä lapsiuhrien 
suojelemiseksi olisi otettava huomioon 
lapsen etu ja lapsen tarpeista tehty 
arviointi. Lapsiuhreilla on oltava helposti 
käytössään oikeussuojakeinoja, kuten 
maksutonta oikeudellista neuvontaa ja 
edustusta. Lisäksi on voitava ratkaista 
eturistiriidat silloin, kun hyväksikäyttö 
tapahtuu perheen sisällä. Lapsiuhreja olisi 
myös suojeltava esimerkiksi kansallisessa 
maahanmuutto- tai 
prostituutiolainsäädännössä säädetyiltä 
seuraamuksilta, jos he itse ilmoittavat 
hyväksikäytöstä toimivaltaisille 
viranomaisille. Myöskään 
rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta ei 
saisi aiheutua lapsiuhrille lisää kärsimystä 
esimerkiksi silloin, kun lasta kuulustellaan 
tai kun hän joutuu kohtaamaan 
rikoksentekijän silmästä silmään.

(10) Toimenpiteissä lapsiuhrien 
suojelemiseksi ja toimenpiteissä 
oikeusjärjestelmän sopeuttamiseksi 
heidän tapaustensa käsittelemiseen olisi 
otettava huomioon lapsen etu ja lapsen 
tarpeista tehty arviointi sekä heidän 
oikeutensa saada suojaa uhriksi 
joutumisen kokemukseen palaamisen ja 
yksityisyyden loukkaamisen riskiä vastaan 
ja annettava heidän mielipiteilleen ja 
näkemyksilleen asianmukainen 
painoarvo, kuten edellytetään esimerkiksi 
YK:n antamissa oikeudenkäytön 
suuntaviivoissa, jotka koskevat tapauksia, 
joissa lapsi on uhrina tai rikoksen 
todistajana, sekä lapsiystävällistä 
oikeudenkäyttöä koskevissa Euroopan 
neuvoston ministerikomitean 
suuntaviivoissa. Lapsiuhreilla on oltava 
helposti käytössään oikeussuojakeinoja, 
kuten maksutonta oikeudellista neuvontaa 
ja edustusta. Lisäksi on voitava ratkaista 
eturistiriidat silloin, kun hyväksikäyttö 
tapahtuu perheen sisällä. Siinä yhteydessä
lapsiuhrien ja heidän vanhempiensa, joita 
ei epäillä väitetystä hyväksikäytöstä, olisi 
saatava täysimääräisesti tietoa 
oikeuksistaan, heille tarjolla olevista 
palveluista sekä oikeudenkäynnin 
etenemisestä ja tuloksesta, ja oikeudellista 
neuvontaa ja edustusta olisi niin ikään 
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tarjottava korvausten hakemista varten. 
Lisäksi olisi määrättävä, että vanhemmille 
ja huoltajille, joita ei epäillä väitetystä 
hyväksikäytöstä, olisi annettava riittävää 
apua ja koulutusta, jotta he voivat auttaa 
lastaan prosessin aikana ja 
toipumisaikana. Lapsiuhreja olisi myös 
suojeltava esimerkiksi kansallisessa 
maahanmuutto- tai 
prostituutiolainsäädännössä säädetyiltä 
seuraamuksilta, jos he itse ilmoittavat 
hyväksikäytöstä toimivaltaisille 
viranomaisille. Myöskään 
rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta ei 
saisi aiheutua lapsiuhrille lisää kärsimystä 
esimerkiksi silloin, kun lasta kuulustellaan 
tai kun hän joutuu kohtaamaan 
rikoksentekijän silmästä silmään.

Or. en

Tarkistus 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimenpiteissä lapsiuhrien 
suojelemiseksi olisi otettava huomioon 
lapsen etu ja lapsen tarpeista tehty 
arviointi. Lapsiuhreilla on oltava helposti 
käytössään oikeussuojakeinoja, kuten 
maksutonta oikeudellista neuvontaa ja 
edustusta. Lisäksi on voitava ratkaista 
eturistiriidat silloin, kun hyväksikäyttö 
tapahtuu perheen sisällä. Lapsiuhreja olisi 
myös suojeltava esimerkiksi kansallisessa 
maahanmuutto- tai 
prostituutiolainsäädännössä säädetyiltä 
seuraamuksilta, jos he itse ilmoittavat 
hyväksikäytöstä toimivaltaisille 
viranomaisille. Myöskään 
rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta ei 
saisi aiheutua lapsiuhrille lisää kärsimystä 
esimerkiksi silloin, kun lasta kuulustellaan 
tai kun hän joutuu kohtaamaan 

(10) Toimenpiteissä lapsiuhrien 
suojelemiseksi olisi otettava huomioon 
lapsen etu ja lapsen tarpeista tehty 
arviointi, mukaan luettuna heidän 
identiteettinsä suojaaminen kaikkina 
aikoina. Näihin toimenpiteisiin olisi 
sisällytettävä myös hyväksikäytön 
ehkäiseminen tietoisuuden 
lisäämiskampanjoiden avulla, jotka olisi 
osoitettava kaikille asianomaisille, myös 
lapsille, vanhemmille ja opettajille, jotta 
he oppisivat tunnistamaan verkko- ja 
muissa ympäristöissä tapahtuvan 
seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkit.
Lapsiuhreilla on oltava helposti käytössään 
oikeussuojakeinoja, kuten maksutonta 
oikeudellista neuvontaa ja edustusta. 
Lisäksi on voitava ratkaista eturistiriidat 
silloin, kun hyväksikäyttö tapahtuu perheen 
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rikoksentekijän silmästä silmään. sisällä. Lapsiuhreja olisi myös suojeltava 
esimerkiksi kansallisessa maahanmuutto-
tai prostituutiolainsäädännössä säädetyiltä 
seuraamuksilta, jos he itse ilmoittavat 
hyväksikäytöstä toimivaltaisille 
viranomaisille. Myöskään 
rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta ei 
saisi aiheutua lapsiuhrille lisää kärsimystä 
esimerkiksi silloin, kun lasta kuulustellaan 
tai kun hän joutuu kohtaamaan 
rikoksentekijän silmästä silmään.

Or. en

Tarkistus 65
Mariya Nedelcheva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Ottaen huomioon, että 
seksuaalinen hyväksikäyttö voi aiheuttaa 
vakavaa psyykkistä vahinkoa ja että 
monessa tapauksessa lapsen on vaikea tai 
hän pelkää puhumasta asiasta, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
rikosten poikkeuksellinen luonne otetaan 
huomioon vanhentumisajoissa. 
Vanhentumisajan olisi oltava riittävän 
pitkä, jotta täysi-iän saavuttanut rikoksen 
uhri voi tehdä hyväksikäyttöä koskevan 
kantelun ilman, että syyte jätetään 
käsittelemättä rikoksen vanhentumisen 
vuoksi. Myös aikuisille, jotka ovat 
joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön 
uhreiksi lapsuudessaan, olisi annettava 
soveltuvaa psykologista tukea ja 
oikeusapua rikosoikeudellisten 
menettelyjen aikana ja tarvittaessa myös 
niiden jälkeen. 

Or. fr
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Tarkistus 66
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lapsiuhreja olisi suojeltava 
seuraamuksilta ja heille olisi annettava 
asianmukaista oikeudellista tukea ja 
neuvontaa myös tapauksissa, joissa 
rikosoikeudellista menettelyä ei ole 
käynnistetty.

Or. en

Tarkistus 67
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Lapsiuhreja olisi suojeltava 
rikoksentekijän näkemiseltä 
rikosoikeudellisen menettelyn aikana.

Or. en

Tarkistus 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin ehkäistä ja minimoida 
rikosten uusiminen, olisi arvioitava 
rikoksentekijöiden vaarallisuutta sekä 
lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
uusimisen riskiä. Lisäksi 
rikoksentekijöillä olisi oltava mahdollisuus 
osallistua tehokkaisiin interventio-

(11) Jotta voitaisiin ehkäistä ja minimoida 
rikosten uusiminen, rikoksentekijöillä olisi 
oltava mahdollisuus osallistua 
tukiohjelmiin tai hoitoon
vapaaehtoispohjalta.
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ohjelmiin tai -toimiin vapaaehtoispohjalta.

Or. en

Tarkistus 69
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin ehkäistä ja minimoida 
rikosten uusiminen, olisi arvioitava 
rikoksentekijöiden vaarallisuutta sekä 
lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
uusimisen riskiä. Lisäksi rikoksentekijöillä 
olisi oltava mahdollisuus osallistua 
tehokkaisiin interventio-ohjelmiin tai -
toimiin vapaaehtoispohjalta.

(11) Jotta voitaisiin ehkäistä ja minimoida 
rikosten uusiminen, olisi arvioitava 
rikoksentekijöiden vaarallisuutta sekä 
lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
uusimisen riskiä. Lisäksi rikoksentekijöillä 
olisi oltava mahdollisuus osallistua 
tehokkaisiin interventio-ohjelmiin tai -
toimiin vapaaehtoispohjalta.
Interventiotoimien tehokkuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioita kehotetaan 
arvioimaan säännöllisesti parhaat 
tulokset tarjoavia menetelmiä ja 
käytäntöjä sekä rahoittamaan EU:n 
tasolla tutkimuksia, jotka mahdollistavat 
parhaiden toimintatapojen vertailun ja 
vaihdon.

Or. en

Perustelu

Ehkäisytoimien tehokkuudesta tarvitaan parempia tietoja, koska on välttämätöntä saada 
selville, mitkä hyväksikäyttöä ehkäisevät toimet ovat todella tehokkaita. Toisaalta yksityisellä 
jäsenvaltiolla voi olla vaikeuksia toteuttaa riippumattomia tutkimuksia, jotka ovat riittävän 
laajoja luotettavien tulosten varmistamiseksi. Näin ollen EU:n tason tutkimus voisi olla 
hyödyllistä.

Tarkistus 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 
rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta 
toimintaan, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa. Tällaisen 
kiellon täytäntöönpanoa kaikkialla EU:ssa 
olisi edistettävä.

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 
rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi harjoittamasta 
lasten valvontaan hoitoon liittyvää 
ammatillista tai vapaaehtoistoimintaa. 
Tällaisen kiellon täytäntöönpanoa 
kaikkialla EU:ssa olisi edistettävä.

Or. en

Tarkistus 71
Mariya Nedelcheva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 
rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta 
toimintaan, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa. Tällaisen kiellon 
täytäntöönpanoa kaikkialla EU:ssa olisi 
edistettävä.

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 
rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta 
minkäänlaiseen toimintaan, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa. 
Tällaisen kiellon täytäntöönpanoa 
kaikkialla EU:ssa olisi edistettävä.

Or. fr

Tarkistus 72
Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 
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rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta 
toimintaan, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa. Tällaisen kiellon 
täytäntöönpanoa kaikkialla EU:ssa olisi 
edistettävä.

rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta 
ammatilliseen toimintaan, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa. 
Tällaisen kiellon täytäntöönpanoa 
kaikkialla EU:ssa olisi edistettävä.

Or. en

Tarkistus 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen
riskin takia perusteltua, tuomittuja 
rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa 
estettävä tilapäisesti tai pysyvästi
osallistumasta toimintaan, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa. 
Tällaisen kiellon täytäntöönpanoa 
kaikkialla EU:ssa olisi edistettävä.

(12) Rikosten uusimisen tai sen 
yrittämisen tapauksissa 
oikeusviranomainen voi toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla voidaan tilapäisesti tai 
pysyvästi estää kaikki ammatin 
harjoittamiseen liittyvät 
rikoksentekijöiden ja lasten väliset 
yhteydet. Tällaisen kiellon täytäntöönpanoa 
kaikkialla EU:ssa olisi edistettävä.

Or. en

Tarkistus 74
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tuomittuja rikoksentekijöitä olisi 
estettävä harjoittamasta mitään suoraan 
lasten hoitoon liittyvää ammatillista 
toimintaa. 

Or. en
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Tarkistus 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön 
keinot, joilla voidaan estää pääsy 
Euroopan unionin alueelta 
internetsivuille, joiden todetaan sisältävän 
tai levittävän lapsipornografiaa.
Tarvittaessa voidaan soveltaa monenlaisia 
keinoja: esimerkiksi toimivaltaisille 
oikeus- tai poliisiviranomaisille voidaan 
antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille, 
ja internetpalveluntarjoajia voidaan tukea 
ja kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä 
aineisto voidaan poistaa internetistä ja 

(13) Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
koskevassa aineistossa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten seksuaalista
hyväksikäyttöä esittävän aineiston 
levittämistä siten, että rikoksentekijöiden 
on entistä vaikeampi syöttää kyseistä 
aineistoa julkiseen verkkoon siten, että 
vältetään tehottomia teknisiä 
toimenpiteitä, jotka jättävät laittoman 
aineiston internetiin ja sen lisäksi johtavat 
hyväksikäytettyjen lapsien joutumiseen 
uudelleen uhriksi. Sen vuoksi on 
mahdollisimman nopeasti poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja
ryhdyttävä toimenpiteisiin niitä henkilöitä
vastaan, joita vahvasti epäillään lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan 
aineiston levittämisestä tai lataamisesta. 
EU:n olisi autettava kahdenvälisillä ja 
monenvälisillä sopimuksilla unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti verkkosivut, jotka 
sisältävät tai joilla levitetään lasten 
hyväksikäyttöä koskevaa aineistoa, sekä 
edistämään kolmansien maiden 
tehokkaita syytetoimia niitä henkilöitä 
vastaan, jotka esittävät lasten 
hyväksikäyttöä koskevaa aineistoa 
verkkosivuilla tai syyllistyvät sen 
levittämiseen internetin välityksellä, sekä
erityisesti tehostamalla yhteistyötä näiden 
maiden kanssa. Mainittua tarkoitusta 
varten olisi käytettävä verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa 
ohjelmassa, tuettava verkkopalvelujen 
tarjoajaa ja toimittava yhteistyössä 
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estää pääsy kyseiseen aineistoon, 
tarvitaan entistä vahvempaa 
viranomaisten yhteistyötä erityisesti sitä 
varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa 
olisi otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa 
ohjelmassa on luotu vihjelinjaverkosto, 
jonka avulla varmistetaan, että laittoman 
sisällön tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

asianomaisten kansalaisjärjestöjen ja 
yhteenliittymien kuten palveluntarjoajien 
kansainvälisen vihjelinjaverkon kanssa.
Aloitteiden välisellä sekä julkisten 
viranomaisten ja internetpalvelujen 
tarjoajien alan välisellä yhteistyöllä olisi 
vahvistettava ilmoitusten koordinointia ja 
nopeuttamista, aineiston poistamista ja 
todisteiden keräämistä syytetoimia varten.. 
Kaikissa näissä toimissa olisi 
kunnioitettava loppukäyttäjien oikeuksia, 
kaikkien niiden olisi oltava lakisääteisiä 
ja kaikissa niissä olisi noudatettava 
voimassa olevia oikeudellisia menettelyjä 
sekä Euroopan ihmisoikeussopimusta ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.

Or. en

Tarkistus 76
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei 
voida katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä 
esittävän aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 

(13) Alle 18-vuotiaiden henkilöiden 
kanssa tapahtuvan seksuaalisen 
kanssakäymisen esittäminen katsotaan 
sisällöksi, jonka valmistusta, jakelua, 
kopiointia tai hankkimista ei ole suojattu 
perusoikeuksina. Termin "seksuaalisen 
kanssakäymisen esittäminen" käytöllä 
halutaan laajentaa hyväksikäytön 
käsitettä siten, että se kattaa kaiken 
seksuaalisen kanssakäymisen alle 18-
vuotiaiden henkilöiden kanssa myös 
sellaisissa tapauksissa, joissa heidät 
pakotetaan tekemään kyseiset teot 
itselleen. Sen vuoksi on mahdollisimman 
nopeasti poistettava tällainen aineisto 
internetistä ja saatava kiinni ja saatettava 
oikeusvaltion mukaisen menettelyn piiriin
henkilöt, joiden katsotaan syyllistyneen 
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tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön 
keinot, joilla voidaan estää pääsy 
Euroopan unionin alueelta 
internetsivuille, joiden todetaan sisältävän 
tai levittävän lapsipornografiaa. 
Tarvittaessa voidaan soveltaa monenlaisia 
keinoja: esimerkiksi toimivaltaisille 
oikeus- tai poliisiviranomaisille voidaan 
antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille, 
ja internetpalveluntarjoajia voidaan tukea 
ja kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille.
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä 
aineisto voidaan poistaa internetistä ja 
estää pääsy kyseiseen aineistoon, tarvitaan 
entistä vahvempaa viranomaisten 
yhteistyötä erityisesti sitä varten, että 
saataisiin aikaan mahdollisimman 
kattavat kansalliset luettelot 
lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa 
olisi otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

tällaisen aineiston tuottamiseen, 
levittämiseen tai lataamiseen. EU:n olisi 
autettava unionin ulkopuolisten maiden 
viranomaisia poistamaan tehokkaasti alle 
18-vuotiaiden henkilöiden kanssa 
tapahtuvan seksuaalisen kanssakäymisen
kuvaamista sisältävät verkkosivut, joita 
ylläpidetään niiden alueelta käsin, 
erityisesti tehostamalla yhteistyötä näiden 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa sekä kahden- tai monenvälisten 
sopimusten avulla. Yhteistyötä 
palveluntarjoajien kansainvälisen 
INHOPE-vihjelinjaverkon kanssa olisi 
vahvistettava. Kaksinkertaisen työn 
välttämiseksi tarvitaan entistä vahvempaa 
viranomaisten yhteistyötä. Kaikissa 
toimissa olisi otettava huomioon 
loppukäyttäjien oikeudet, noudatettava 
voimassa olevia oikeudellisia menettelyjä 
sekä Euroopan ihmisoikeussopimusta ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. 
Verkkoteknologian käyttöturvallisuutta 
koskevassa ohjelmassa on luotu 
vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or. de
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Tarkistus 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön 
keinot, joilla voidaan estää pääsy 
Euroopan unionin alueelta 
internetsivuille, joiden todetaan sisältävän 
tai levittävän lapsipornografiaa. 
Tarvittaessa voidaan soveltaa monenlaisia 
keinoja: esimerkiksi toimivaltaisille 
oikeus- tai poliisiviranomaisille voidaan 
antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille, 
ja internetpalveluntarjoajia voidaan tukea 
ja kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä 
aineisto voidaan poistaa internetistä ja 

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä. Sen vuoksi on 
poistettava lapsipornografinen aineisto 
internetistä ja saatava kiinni lasten 
hyväksikäyttöä esittäviä kuvia levittävät tai 
lataavat henkilöt. EU:n olisi autettava 
unionin ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Sitä 
tarkoitusta varten olisi otettava käyttöön 
keinoja, joilla lujitetaan kansainvälistä 
yhteistyötä valtioiden sekä oikeus- ja
poliisiviranomaisten ja lapsipornografiasta 
ilmoittamista varten perustettujen 
raportointipisteiden kesken, jotta voidaan
varmistaa lapsipornografiaa sisältävien 
verkkosivujen poistaminen turvallisesti ja 
nopeasti.



AM\854749FI.doc 27/159 PE456.647v02-00

FI

estää pääsy kyseiseen aineistoon, 
tarvitaan entistä vahvempaa 
viranomaisten yhteistyötä erityisesti sitä 
varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa 
olisi otettava huomioon loppukäyttäjien
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaa. 
Verkkoteknologian käyttöturvallisuutta 
koskevassa ohjelmassa on luotu 
vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or. en

Tarkistus 78
Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on mahdollisimman 
nopeasti poistettava lapsipornografinen 
aineisto internetistä ja saatava kiinni ja 
asetettava syytteeseen henkilöt, joita 
vahvasti epäillään lasten hyväksikäyttöä
koskevien kuvien levittämisestä tai
lataamisesta. EU:n olisi autettava 
kahdenvälisillä ja monenvälisillä 
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niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön 
keinot, joilla voidaan estää pääsy 
Euroopan unionin alueelta 
internetsivuille, joiden todetaan sisältävän 
tai levittävän lapsipornografiaa. 
Tarvittaessa voidaan soveltaa monenlaisia 
keinoja: esimerkiksi toimivaltaisille 
oikeus- tai poliisiviranomaisille voidaan 
antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille, ja 
internetpalveluntarjoajia voidaan tukea ja 
kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä 
aineisto voidaan poistaa internetistä ja 
estää pääsy kyseiseen aineistoon, 
tarvitaan entistä vahvempaa 
viranomaisten yhteistyötä erityisesti sitä 
varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

sopimuksilla unionin ulkopuolisten maiden 
viranomaisia poistamaan tehokkaasti 
verkkosivut, jotka sisältävät tai joilla 
levitetään lasten hyväksikäyttöä koskevaa 
aineistoa, sekä edistämään kolmansien 
maiden tehokkaita syytetoimia niiden 
alueella olevia henkilöitä vastaan, jotka 
esittävät lasten hyväksikäyttöä koskevaa 
aineistoa verkkosivuilla tai syyllistyvät sen 
levittämiseen internetin välityksellä, sekä
erityisesti tehostamalla yhteistyötä näiden 
maiden kanssa. Koska lapsipornografisen 
aineiston poistaminen on kuitenkin 
osoittautunut vaikeaksi kaikista 
pyrkimyksistä huolimatta silloin, kun 
alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, jäsenvaltiot voivat soveltaa 
lisätoimia, joilla voidaan rajoittaa, joilla 
voidaan estää pääsy jäsenvaltioiden
alueelta internetsivuille, joiden todetaan 
sisältävän tai levittävän lasten 
hyväksikäyttöä esittävää aineistoa. 
Tarvittaessa voidaan soveltaa monenlaisia 
keinoja: esimerkiksi toimivaltaisille 
oikeus- tai poliisiviranomaisille voidaan 
antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä lisätoimia, kuten pääsyn estämistä
internetsivuille, ja internetpalveluntarjoajia 
voidaan tukea ja kannustaa kehittämään 
vapaaehtoisesti käytännesäännöt ja ohjeet, 
jotka koskevat pääsyn rajoittamista
tällaisille internetsivuille. Viranomaisten 
olisi valvottava tehokkaammin kaikkia 
teknisiä toimenpiteitä, joilla estetään tai 
rajoitetaan pääsyä lasten hyväksikäyttöä
esittävää aineistoa sisältäville tai 
levittäville verkkosivuille erityisesti sitä 
varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa on 
kunnioitettava loppukäyttäjien oikeuksia
ja noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
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on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or. en

Perustelu

Kansainvälisillä sopimuksilla olisi otettava käyttöön tiukat menettelyt sen varmistamiseksi, 
että laiton sisältö poistetaan välittömästi sen alkulähteellä, sekä sen varmistamiseksi, että 
todisteet säilytetään poliisitutkintaa varten. Jäsenvaltiot vastaavat lisätoimenpiteiden 
täytäntöönpanosta kuten pääsyn estosta, millä rajoitetaan pääsyä lasten hyväksikäyttöä 
sisältäville verkkosivuille.

Tarkistus 79
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei 
voida katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä 
esittävän aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 

(13) Alle 18-vuotiaiden henkilöiden 
kanssa tapahtuvan seksuaalisen 
kanssakäymisen esittäminen katsotaan 
sisällöksi, jonka valmistusta, jakelua, 
kopiointia tai hankkimista ei ole suojattu 
perusoikeuksina. Termin "seksuaalisen 
kanssakäymisen esittäminen" käytöllä 
halutaan laajentaa hyväksikäytön 
käsitettä siten, että se kattaa kaiken 
seksuaalisen kanssakäymisen alle 18-
vuotiaiden henkilöiden kanssa myös 
sellaisissa tapauksissa, joissa heidät 
pakotetaan tekemään kyseiset teot 
itselleen. Sen vuoksi on mahdollisimman 
nopeasti poistettava tällainen aineisto 
internetistä ja saatava kiinni ja saatettava 
oikeusvaltion mukaisen menettelyn piiriin
henkilöt, joiden katsotaan syyllistyneen 
tällaisen aineiston tuottamiseen, 
levittämiseen tai lataamiseen. EU:n olisi 
autettava unionin ulkopuolisten maiden 
viranomaisia poistamaan tehokkaasti alle 
18-vuotiaiden henkilöiden kanssa 
tapahtuvan seksuaalisen kanssakäymisen
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ulkopuolella, olisi otettava käyttöön 
keinot, joilla voidaan estää pääsy 
Euroopan unionin alueelta 
internetsivuille, joiden todetaan sisältävän 
tai levittävän lapsipornografiaa. 
Tarvittaessa voidaan soveltaa monenlaisia 
keinoja: esimerkiksi toimivaltaisille 
oikeus- tai poliisiviranomaisille voidaan 
antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille, 
ja internetpalveluntarjoajia voidaan tukea 
ja kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille.
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä 
aineisto voidaan poistaa internetistä ja 
estää pääsy kyseiseen aineistoon, tarvitaan 
entistä vahvempaa viranomaisten 
yhteistyötä erityisesti sitä varten, että 
saataisiin aikaan mahdollisimman 
kattavat kansalliset luettelot 
lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa 
olisi otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

kuvaamista sisältävät verkkosivut, joita 
ylläpidetään niiden alueelta käsin, 
erityisesti tehostamalla yhteistyötä näiden 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa sekä kahden- tai monenvälisten 
sopimusten avulla. Yhteistyötä 
palveluntarjoajien kansainvälisen 
INHOPE-vihjelinjaverkon kanssa olisi 
vahvistettava. Kaksinkertaisen työn 
välttämiseksi tarvitaan entistä vahvempaa 
viranomaisten yhteistyötä. Kaikissa 
toimissa olisi otettava huomioon 
loppukäyttäjien oikeudet, noudatettava 
voimassa olevia oikeudellisia menettelyjä 
sekä Euroopan ihmisoikeussopimusta ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. 
Verkkoteknologian käyttöturvallisuutta 
koskevassa ohjelmassa on luotu 
vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or. de

Tarkistus 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
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katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön 
keinot, joilla voidaan estää pääsy 
Euroopan unionin alueelta 
internetsivuille, joiden todetaan sisältävän 
tai levittävän lapsipornografiaa. 
Tarvittaessa voidaan soveltaa monenlaisia 
keinoja: esimerkiksi toimivaltaisille 
oikeus- tai poliisiviranomaisille voidaan 
antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille, 
ja internetpalveluntarjoajia voidaan tukea 
ja kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä ja estää pääsy 
kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 

katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon ja varmistettava, että 
mainittujen rikosten tutkiminen ja niistä 
syytteeseen asettaminen asetetaan 
etusijalle. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa, ja
asettamaan ylläpitäjät syytteeseen. 
Viranomaisten yhteistyötä olisi 
vahvistettava erityisesti kaksinkertaisen 
työn välttämiseksi. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Jäsenvaltiot voivat 
ryhtyä oikeustoimiin lasten 
hyväksikäyttöä esittävien verkkosivuille 
pääsyn rajoittamiseksi ainoastaan siinä 
tapauksessa, että kolmansien valtioiden 
kanssa on ongelmia verkkosivujen 
sulkemisen ja syytteeseen asettamisen 
kanssa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.
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perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or. en

Tarkistus 81
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön 
keinot, joilla voidaan estää pääsy 
Euroopan unionin alueelta 
internetsivuille, joiden todetaan sisältävän 
tai levittävän lapsipornografiaa. 
Tarvittaessa voidaan soveltaa monenlaisia 
keinoja: esimerkiksi toimivaltaisille 

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Jotta 
lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä, tarvitaan 
entistä vahvempaa viranomaisten 
yhteistyötä erityisesti sitä varten, että 
saataisiin aikaan mahdollisimman kattavat 
kansalliset luettelot lapsipornografiaa 
sisältävistä verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
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oikeus- tai poliisiviranomaisille voidaan 
antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille, 
ja internetpalveluntarjoajia voidaan tukea 
ja kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä ja estää pääsy 
kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
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saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön 
keinot, joilla voidaan estää pääsy 
Euroopan unionin alueelta 
internetsivuille, joiden todetaan sisältävän 
tai levittävän lapsipornografiaa. 
Tarvittaessa voidaan soveltaa monenlaisia 
keinoja: esimerkiksi toimivaltaisille 
oikeus- tai poliisiviranomaisille voidaan 
antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille, 
ja internetpalveluntarjoajia voidaan tukea 
ja kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille.
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä ja estää pääsy 
kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Jotta 
lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä, tarvitaan 
entistä vahvempaa viranomaisten 
yhteistyötä erityisesti sitä varten, että 
saataisiin aikaan mahdollisimman kattavat 
kansalliset luettelot lapsipornografiaa 
sisältävistä verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or. en
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Tarkistus 83
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön keinot, 
joilla voidaan estää pääsy Euroopan 
unionin alueelta internetsivuille, joiden 
todetaan sisältävän tai levittävän 
lapsipornografiaa. Tarvittaessa voidaan 
soveltaa monenlaisia keinoja: esimerkiksi 
toimivaltaisille oikeus- tai 
poliisiviranomaisille voidaan antaa 
aiempaa paremmat mahdollisuudet määrätä 
estämään pääsy internetsivuille, ja 
internetpalveluntarjoajia voidaan tukea ja 
kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä ja estää pääsy 

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten seksuaalista
hyväksikäyttöä esittäviä kuvia levittävät tai 
lataavat henkilöt. EU:n olisi autettava 
unionin ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin usein mahdotonta kaikista 
pyrkimyksistä huolimatta silloin, kun 
alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, joko siksi, että valtio, jossa 
palvelimia ylläpidetään, on 
yhteistyöhaluton tai siksi, että aineiston 
poistaminen valtiosta osoittautuu 
kestävän erityisen kauan. Tarkoitusta 
varten voidaan soveltaa monenlaisia 
keinoja: esimerkiksi toimivaltaisille 
oikeus- tai poliisiviranomaisille voidaan 
antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille tai 
se voidaan estää muin kuin 
lainsäädännöllisin keinoin, ja 
internetpalveluntarjoajia voidaan tukea ja 
kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
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kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä ja estää pääsy 
kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or. en

Tarkistus 84
Michèle Striffler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
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tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön keinot, 
joilla voidaan estää pääsy Euroopan 
unionin alueelta internetsivuille, joiden 
todetaan sisältävän tai levittävän 
lapsipornografiaa. Tarvittaessa voidaan 
soveltaa monenlaisia keinoja: esimerkiksi 
toimivaltaisille oikeus- tai 
poliisiviranomaisille voidaan antaa 
aiempaa paremmat mahdollisuudet määrätä
estämään pääsy internetsivuille, ja 
internetpalveluntarjoajia voidaan tukea ja 
kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä ja estää pääsy 
kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön keinot, 
joilla voidaan estää pääsy Euroopan 
unionin alueelta internetsivuille, joiden 
todetaan sisältävän tai levittävän 
lapsipornografiaa. Tarvittaessa voidaan 
soveltaa monenlaisia keinoja: esimerkiksi 
toimivaltaisille oikeus- tai 
poliisiviranomaisille voidaan antaa 
aiempaa paremmat mahdollisuudet määrätä 
estämään pääsy internetsivuille, ja 
internetpalveluntarjoajat voidaan 
velvoittaa kehittämään käytännesäännöt ja 
ohjeet, jotka koskevat pääsyn estoa 
tällaisille internetsivuille mainittujen 
palveluntarjoajien vastuun lisäämiseksi. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä ja estää pääsy 
kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or. fr

Tarkistus 85
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön keinot, 
joilla voidaan estää pääsy Euroopan 
unionin alueelta internetsivuille, joiden 
todetaan sisältävän tai levittävän 
lapsipornografiaa. Tarvittaessa voidaan 
soveltaa monenlaisia keinoja: esimerkiksi 
toimivaltaisille oikeus- tai 
poliisiviranomaisille voidaan antaa 
aiempaa paremmat mahdollisuudet määrätä 
estämään pääsy internetsivuille, ja 
internetpalveluntarjoajia voidaan tukea ja 
kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä ja estää pääsy 
kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan 

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kaikki 
verkkosivut, jotka sisältävät EU:n 
jäsenvaltioista peräisin olevia kuvia lasten 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä, olisi 
poistettava. Koska lapsipornografisen 
aineiston poistaminen on kuitenkin 
osoittautunut vaikeaksi kaikista 
pyrkimyksistä huolimatta silloin, kun 
alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön keinot, 
joilla voidaan estää pääsy Euroopan 
unionin alueelta internetsivuille, joiden 
todetaan sisältävän tai levittävän 
lapsipornografiaa. Tarvittaessa voidaan 
soveltaa monenlaisia keinoja: esimerkiksi 
toimivaltaisille oikeus- tai 
poliisiviranomaisille voidaan antaa 
aiempaa paremmat mahdollisuudet määrätä 
estämään pääsy internetsivuille, ja 
internetpalveluntarjoajia voidaan tukea ja 
kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
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mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

voidaan poistaa internetistä ja estää pääsy 
kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or. en

Tarkistus 86
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kaikki tämän direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä mahdollisesti 
käsiteltävät henkilötiedot olisi suojattava 
yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa 
koskevien EU:n säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kaikki tämän direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltävät 
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henkilötiedot olisi suojattava rikosasioissa 
tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisesta tehdyn puitepäätöksen 
2008 /977/YOS1, 12 päivänä heinäkuuta 
2002 annetun henkilötietojen käsittelyä ja 
yksityisyyden suojaa sähköisen viestinnän 
alalla koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/58/EY 2
(sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivin) sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden ratifioimassa, yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä 28 päivänä 
tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan 
neuvoston yleissopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
_____________
1 EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.
2 EYVL L 201, 31.07.2002, s. 37.

Or. en
Tarkistus 88 
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Komissio olisi tutkittava 
verkkosivujen poistamiseen liittyviä 
riskejä ja mahdollisia haittapuolia. 
Tutkimuksessa olisi arvioitava Euroopan 
kansalaisten demokraattisten oikeuksien 
vaarantumista ja otettava huomioon, että 
totalitaariset valtiot rajoittavat 
ilmaisuvapautta sulkemalla 
verkkosivustoja.

Or. en
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Tarkistus 89
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, varsinkin 
ihmisarvon kunnioittamista, kidutuksen 
sekä epäinhimillisen tai halventavan 
rangaistuksen ja kohtelun kieltoa, lapsen 
oikeuksia, oikeutta vapauteen ja 
turvallisuuteen, oikeutta sananvapauteen ja 
tiedonvälityksen vapauteen, oikeutta 
henkilötietojen suojaan, oikeutta 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen sekä 
laillisuusperiaatetta ja rikoksista 
määrättävien rangaistusten 
oikeasuhteisuuden periaatetta. Direktiivissä 
pyritään erityisesti varmistamaan, että 
kaikkia edellä mainittuja oikeuksia 
kunnioitetaan täysimääräisesti, myös sen 
täytäntöönpanossa.

(15) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, varsinkin 
ihmisarvon kunnioittamista, kidutuksen 
sekä epäinhimillisen tai halventavan 
rangaistuksen ja kohtelun kieltoa, lapsen 
oikeuksia, oikeutta vapauteen ja 
turvallisuuteen, oikeutta sananvapauteen ja 
tiedonvälityksen vapauteen, oikeutta 
yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan, 
oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
ja puolueettomaan tuomioistuimeen sekä 
laillisuusperiaatetta ja rikoksista 
määrättävien rangaistusten 
oikeasuhteisuuden periaatetta. Direktiivissä 
pyritään erityisesti varmistamaan, että 
kaikkia edellä mainittuja oikeuksia 
kunnioitetaan täysimääräisesti, myös sen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 90
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä pyritään säätämään 
rikosten ja seuraamusten määrittelyä 
koskevista vähimmäissäännöistä lasten 
seksuaalisen riiston alalla. Lisäksi 
direktiivillä pyritään ottamaan käyttöön 
yhteiset säännökset, joilla vahvistetaan 
rikosten ehkäisyä ja uhrien suojelua.

Tällä direktiivillä pyritään säätämään 
rikosten ja seuraamusten määrittelyä 
koskevista vähimmäissäännöistä, jotka 
koskevat lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä ja seksuaalista riistoa sekä 
esittävät lasten hyväksikäyttöä esittävää 
aineistoa. Lisäksi direktiivillä pyritään 
ottamaan käyttöön yhteiset säännökset, 
joilla vahvistetaan rikosten ehkäisyä ja 
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uhrien suojelua.

Or. en

Tarkistus 91
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) 'lapsella' alle 18-vuotiasta henkilöä; a) 'lapsella' kaikkia alaikäisiä/henkilöitä, 
jotka eivät ole saavuttaneet kansallisen 
lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa;

Or. en

Tarkistus 92
Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) 'lapsipornografialla' b) 'lasten hyväksikäyttöä esittävällä 
aineistolla'
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 93
Ernst Strasser

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

b) 'lapsipornografialla' b) 'lapsipornografialla' tai 'lasten 
hyväksikäyttöä esittävällä aineistolla':
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Or. en

Tarkistus 94
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

b) 'lapsipornografialla' b) 'lasten hyväksikäyttökuvilla'

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

b) 'lapsipornografialla' b) 'lapsipornografialla' tai 'lasten 
hyväksikäyttöä esittävällä aineistolla':

Or. en

Tarkistus 96
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

iii) kaikkea aineistoa, joka esittää 
kuvallisesti joko todelliseen tai 
simuloituun seksuaaliseen tekoon 
osallistuvaa lapselta näyttävää henkilöä, 
tai lapselta näyttävän henkilön 
sukupuolielinten kuvaamista ensisijaisesti 
seksuaalisiin tarkoituksiin, tai

Poistetaan.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

iii) kaikkea aineistoa, joka esittää 
kuvallisesti joko todelliseen tai 
simuloituun seksuaaliseen tekoon 
osallistuvaa lapselta näyttävää henkilöä, 
tai lapselta näyttävän henkilön
sukupuolielinten kuvaamista ensisijaisesti 
seksuaalisiin tarkoituksiin, tai

iii) kaikkea aineistoa, joka esittää joko 
todelliseen tai simuloituun seksuaaliseen 
tekoon osallistuvaa lasta tai lapsen 
virtuaalista kuvaa, tai joka esittää lapsen 
sukupuolielimiä tai virtuaalista kuvaa
niistä ensisijaisesti seksuaalisiin 
tarkoituksiin, tai

Or. fr

Tarkistus 98
Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta 

Komission teksti Tarkistus

iv) todenmukaisia kuvia lapsesta, joka 
osallistuu seksuaalisen tekoon, tai 
todenmukaisia kuvia lapsen 
sukupuolielimistä ensisijaisesti 
seksuaalisiin tarkoituksiin riippumatta 
siitä, onko lapsi todella olemassa;

iv) todenmukaisia kuvia lapsesta, joka 
osallistuu seksuaalisen tekoon, tai 
todenmukaisia kuvia lapsen 
sukupuolielimistä ensisijaisesti 
seksuaalisessa tarkoituksessa;

Or. en
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Tarkistus 99
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) todenmukaisia kuvia lapsesta, joka 
osallistuu seksuaalisen tekoon, tai 
todenmukaisia kuvia lapsen 
sukupuolielimistä ensisijaisesti 
seksuaalisiin tarkoituksiin riippumatta 
siitä, onko lapsi todella olemassa;

iv) todenmukaisia kuvia lapsesta, joka 
osallistuu seksuaalisen tekoon, tai 
todenmukaisia tai virtuaalisia kuvia lapsen 
sukupuolielimistä ensisijaisesti 
seksuaalisiin tarkoituksiin;

Or. fr

Tarkistus 100
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta 

Komission teksti Tarkistus

iv) todenmukaisia kuvia lapsesta, joka 
osallistuu seksuaalisen tekoon, tai 
todenmukaisia kuvia lapsen 
sukupuolielimistä ensisijaisesti 
seksuaalisiin tarkoituksiin riippumatta siitä, 
onko lapsi todella olemassa;

iv) todenmukaisia kuvia lapsesta, joka 
osallistuu seksuaalisen tekoon tai kuvataan 
seksuaalisessa teossa, tai todenmukaisia 
kuvia lapsen sukupuolielimistä 
ensisijaisesti seksuaalisiin tarkoituksiin 
riippumatta siitä, onko lapsi todella 
olemassa;

Or. en

Tarkistus 101
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

iv a) lapsipornografia on lapsen 
hyväksikäytön muoto;

Or. en
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Tarkistus 102
Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) 'seksimatkailulla lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön tarkoituksissa' sellaisen 
henkilön tai niiden henkilöiden 
matkustamista ja matkailua, jotka 
matkustavat tavanomaisesta 
ympäristöstään määränpäähän, jossa he 
harjoittavat seksuaalista kanssakäyntiä 
lasten kanssa. 

Or. en

Perustelu

UNWTO definition of tourist, 1997.

Tarkistus 103
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e a) 'seksimatkailulla lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön tarkoituksissa' sellaisen 
henkilön tai niiden henkilöiden 
matkustamista ja matkailua, jotka 
matkustavat tavanomaisesta 
ympäristöstään määränpäähän, jossa he 
harjoittavat seksuaalista kanssakäyntiä 
lasten kanssa. 

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 104
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e a) 'seksimatkailulla lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön tarkoituksissa' sellaisen 
henkilön tai niiden henkilöiden 
matkustamista ja matkailua, jotka 
matkustavat tavanomaisesta 
ympäristöstään määränpäähän, jossa he 
harjoittavat seksuaalista kanssakäyntiä 
lasten kanssa. 

Or. enPerustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2–5 kohdassa 
tarkoitetut tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi.

1. Koska rikosoikeudelliset järjestelmät 
ovat keskeinen osa kunkin yksittäisen 
jäsenvaltion oikeusjärjestystä,
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavassa kuvatut tahalliset teot
katsotaan laissa rikoksiksi ja että niihin 
liitetään jäsenvaltion
rangaistusjärjestelmän mukaisesti 
rangaistukset, jotka vastaavat teon 
vakavuutta.

Or. de

Tarkistus 106
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa nuoremman lapsen
saattamisesta seksuaalisessa tarkoituksessa 
tilanteeseen, jossa hän joutuu näkemään 
seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista 
kanssakäymistä, myös silloin, jos lapsi ei 
itse joudu osallistumaan niihin, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa nuoremman henkilön
saattaminen seksuaalisessa tarkoituksessa 
tilanteeseen, jossa hän joutuu näkemään 
seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista 
kanssakäymistä, myös silloin, jos henkilö
ei itse joudu osallistumaan niihin, 
katsotaan 1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa nuoremman lapsen 
saattamisesta seksuaalisessa 
tarkoituksessa tilanteeseen, jossa hän 
joutuu näkemään seksuaalista 
hyväksikäyttöä tai seksuaalista 
kanssakäymistä, myös silloin, jos lapsi ei 
itse joudu osallistumaan niihin, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa
suojaikärajaa nuoremman lapsen 
saattamisesta tilanteeseen, jossa hän joutuu 
näkemään seksuaalista hyväksikäyttöä tai 
seksuaalista kanssakäymistä, myös silloin, 
jos lapsi ei itse joudu osallistumaan niihin, 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta.

Or. en

Tarkistus 108
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa nuoremman lapsen 
saattamisesta seksuaalisessa tarkoituksessa 
tilanteeseen, jossa hän joutuu näkemään 
seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista 
kanssakäymistä, myös silloin, jos lapsi ei 
itse joudu osallistumaan niihin, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa nuoremman lapsen 
saattamisesta seksuaalisessa tarkoituksessa 
tilanteeseen, jossa hän joutuu näkemään 
seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista 
kanssakäymistä, myös silloin, jos lapsi ei 
itse joudu osallistumaan niihin, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Or. it

Tarkistus 109
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

3. Seksuaalisesta kanssakäymisestä 
lapsen kanssa, joka ei ole saavuttanut 
kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

3. Seksuaalinen kanssakäyminen 
henkilön kanssa, joka ei ole saavuttanut 
kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, katsotaan 1 kohdassa 
tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 110
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa, joka ei ole saavuttanut kansallisen 
lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

3. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa, joka ei ole saavuttanut kansallisen 
lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Or. it

Tarkistus 111
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Seksuaalisesta kanssakäymisestä 
lapsen kanssa

4. Seksuaalinen kanssakäyminen alle 18-
vuotiaan henkilön kanssa

i) käyttämällä väärin tunnustettua 
luottamus- tai auktoriteettiasemaa tai 
vaikutusvaltaa lapseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 

i) käyttämällä väärin tunnustettua 
luottamus- tai auktoriteettiasemaa tai 
vaikutusvaltaa tähän henkilöön, tai
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on vähintään kahdeksan vuotta, tai
ii) käyttämällä hyväksi lapsen erityisen 
haavoittuvaa asemaa, varsinkin psyykkistä 
tai fyysistä vammaisuutta tai 
riippuvuusasemaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, tai

ii) käyttämällä hyväksi henkilön erityisen 
haavoittuvaa asemaa, varsinkin psyykkistä 
tai fyysistä vammaisuutta tai 
riippuvuusasemaa, tai

iii) pakottamalla, voimakeinoin tai 
uhkailemalla säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta.

iii) pakottamalla, voimakeinoin tai 
uhkailemalla

katsotaan 1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 112
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – iii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

iii) pakottamalla, voimakeinoin tai 
uhkailemalla säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään 
kymmenen vuotta.

iii) pakottamalla, voimakeinoin tai 
uhkailemalla säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään 
kymmenen vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Or. it

Tarkistus 113
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen pakottamisesta seksuaaliseen 
kanssakäymiseen kolmannen henkilön 
kanssa säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään 
kymmenen vuotta.

5. Alle 18-vuotiaan pakottaminen
seksuaaliseen kanssakäymiseen kolmannen 
henkilön kanssa katsotaan 1 kohdassa 
tarkoitetuksi teoksi.
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Or. de

Tarkistus 114
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen pakottamisesta seksuaaliseen 
kanssakäymiseen kolmannen henkilön 
kanssa säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kymmenen 
vuotta.

5. Lapsen pakottamisesta seksuaaliseen 
kanssakäymiseen kolmannen henkilön 
kanssa säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kymmenen 
vuotta, sekä kielto ottaa vastaan työtä, 
jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Or. it

Tarkistus 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen pakottamisesta seksuaaliseen 
kanssakäymiseen kolmannen henkilön 
kanssa säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kymmenen
vuotta.

5. Lapsen pakottamisesta tai uhkaamisesta
seksuaaliseen kanssakäymiseen kolmannen 
henkilön kanssa säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta.

Or. en

Tarkistus 116
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2–11 kohdassa 
tarkoitetut tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2–11 kohdassa 
tarkoitetut teot on säädetty rangaistaviksi.
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Or. en

Tarkistus 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2–11 kohdassa 
tarkoitetut tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi.

1. Koska rikosoikeudelliset järjestelmät 
ovat keskeinen osa kunkin yksittäisen 
jäsenvaltion oikeusjärjestystä,
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavassa kuvatut tahalliset teot 
katsotaan laissa rikoksiksi ja että niihin 
liitetään jäsenvaltion 
rangaistusjärjestelmän mukaisesti 
rangaistukset, jotka vastaavat teon 
vakavuutta.

Or. de

Tarkistus 118
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2–11 kohdassa 
tarkoitetut tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2–11 kohdassa 
tarkoitetut toimet, joilla pyritään 
manipuloimaan lasta rikoksiin, on 
säädetty rangaistaviksi.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Lapsen johdattamisesta tai 
värväämisestä osallistumaan 
pornografiseen esitykseen tai taloudellisen 
hyödyn saamisesta tai lapsen muusta 
riistosta tässä tarkoituksessa säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta, jos lapsi ei ole 
saavuttanut seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, ja vähintään kaksi vuotta, 
jos lapsi on tätä vanhempi.

Or. en

Tarkistus 120
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Alle 18-vuotiaan henkilön 
johdattaminen osallistumaan 
pornografiseen esitykseen katsotaan 1 
kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 121
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Lapsen johdattaminen osallistumaan 
pornografiseen esitykseen on lapsen 
hyväksikäyttöä ja siten siitä voidaan 
tuomita jäsenvaltion säätämä 
vankeusrangaistus.

Or. en
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Tarkistus 122
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Or. it

Perustelu

Lapsen hyväksikäytöstä on voitava antaa kovempia rangaistuksia ja kieltää työ, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa. 

Tarkistus 123
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta ja 
asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 

Poistetaan.
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esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

Or. en

Tarkistus 125
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta
pornografisen esityksen yhteydessä
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

3. Taloudellisen hyödyn saaminen siitä, 
että alle 18-vuotias henkilö osallistuu 
pornografiseen esitykseen tai henkilön
muu riisto pornografisen esityksen 
yhteydessä, katsotaan 1 kohdassa 
tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 126
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

3. Taloudellisen hyödyn saaminen siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muu riisto
pornografisen esityksen yhteydessä on
lapsen hyväksikäyttöä ja siten siitä 
voidaan antaa jäsenvaltion säätämä 
vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 127
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta, 
sekä kielto ottaa vastaan työtä, jossa 
ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Or. it

Perustelu

Lapsen hyväksikäytöstä on voitava antaa kovempia rangaistuksia ja kieltää työ, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa. 

Tarkistus 128
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta, 
ja asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en

Tarkistus 129
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 4. Sellaisen pornografisen esityksen 
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esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsia, säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

seuraaminen, johon osallistuu lapsia, on 
lapsen hyväksikäyttöä ja siten siitä 
voidaan antaa jäsenvaltion säätämä 
vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 130
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsia, säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään kaksi 
vuotta.

4. Tietoinen sellaisen pornografisen 
esityksen seuraaminen, johon osallistuu 
alle 18-vuotiaita, katsotaan 1 kohdassa 
tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsia, säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsi, säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta, 
jos lapsi ei ole saavuttanut seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, ja vähintään yksi vuosi, jos 
lapsi on tätä vanhempi.

Or. en

Tarkistus 132
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsia, säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

4. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Or. it

Perustelu

Lapsen hyväksikäytöstä on voitava antaa kovempia rangaistuksia ja kieltää työ, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa. 

Tarkistus 133
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsia, säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsia, säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta 
ja asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen värväämisestä pornografiseen 
esitykseen säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 135
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen värväämisestä pornografiseen 
esitykseen säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta.

5. Lapsen värvääminen pornografiseen 
esitykseen on lapsen hyväksikäyttöä ja 
siten siitä voidaan antaa jäsenvaltion 
säätämä vankeusrangaistus;

Or. en

Tarkistus 136
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen värväämisestä pornografiseen 
esitykseen säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta.

5. Alle 18-vuotiaan henkilön värvääminen
pornografiseen esitykseen katsotaan 
1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 137
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen värväämisestä pornografiseen 
esitykseen säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta.

5. Lapsen värväämisestä pornografiseen 
esitykseen säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta, sekä kielto ottaa vastaan työtä, 
jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Or. it
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Tarkistus 138
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen värväämisestä pornografiseen 
esitykseen säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta.

5. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta ja 
asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en

Tarkistus 139
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsen johdattamisesta 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

6. Alle 18-vuotiaan henkilön 
johdattaminen seksuaaliseen 
kanssakäymiseen tai taloudellisen hyödyn 
saaminen tällaisen henkilön joutumisesta 
mukaan seksuaaliseen kanssakäymiseen, 
josta annetaan tai luvataan vastineeksi 
rahaa tai muita palkkioita tai palveluksia 
riippumatta siitä, annetaanko kyseinen 
maksu, lupaus tai palvelus kyseessä 
olevalle alle 18-vuotiaalle henkilölle vai 
kolmannelle osapuolelle, katsotaan 
1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsen johdattamisesta 6. Lapsen johdattamisesta tai 
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lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

värväämisestä lapsiprostituutioon tai 
taloudellisen hyödyn saamisesta tai lapsen 
muusta riistosta tässä tarkoituksessa
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kahdeksan 
vuotta, jos lapsi ei ole saavuttanut 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, ja vähintään viisi 
vuotta, jos lapsi on tätä vanhempi.

Or. en

Tarkistus 141
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsen johdattamisesta 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

6. Lapsen johdattaminen 
lapsiprostituutioon on lapsen 
hyväksikäyttöä ja siten siitä voidaan antaa 
jäsenvaltion säätämä vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 142
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsen johdattamisesta 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

6. Lapsen johdattamisesta 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Or. it

Perustelu

Lapsen hyväksikäytöstä on voitava antaa kovempia rangaistuksia ja kieltää työ, jossa ollaan 
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tekemisissä lasten kanssa. 

Tarkistus 143
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsen johdattamisesta 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

6. Lapsen johdattamisesta 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta, ja 
asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, 
tai lapsen muusta riistosta 
lapsiprostituution yhteydessä säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 145
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, 
tai lapsen muusta riistosta 
lapsiprostituution yhteydessä säädetään 

Poistetaan.
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vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

Or. de

Tarkistus 146
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, tai 
lapsen muusta riistosta lapsiprostituution 
yhteydessä säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta.

7. Taloudellisen hyödyn saaminen siitä, 
että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, tai 
lapsen muu riisto lapsiprostituution 
yhteydessä on lapsen hyväksikäyttöä ja 
siten siitä voidaan antaa jäsenvaltion 
säätämä vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 147
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, tai 
lapsen muusta riistosta lapsiprostituution 
yhteydessä säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta.

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, tai 
lapsen muusta riistosta lapsiprostituution 
yhteydessä säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta, sekä kielto ottaa vastaan työtä, 
jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Or. it

Perustelu

Lapsen hyväksikäytöstä on voitava antaa kovempia rangaistuksia ja kieltää työ, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa. 
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Tarkistus 148
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, tai 
lapsen muusta riistosta lapsiprostituution 
yhteydessä säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta.

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, tai 
lapsen muusta riistosta lapsiprostituution 
yhteydessä säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta, ja asianmukainen 
sakkorangaistus.

Or. en

Tarkistus 149
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta 

Komission teksti Tarkistus

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä 
lapsen kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

8. Seksuaaliseen kanssakäymiseen 
ryhtyminen alle 18-vuotiaan henkilön 
kanssa ja rahan tai muiden palkkioiden 
tai palveluksien tarjoaminen tai 
lupaaminen riippumatta siitä, annetaanko 
kyseinen maksu, lupaus tai palvelus 
kyseessä olevalle alle 18-vuotiaalle 
henkilölle vai kolmannelle osapuolelle, 
katsotaan 1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta 

Komission teksti Tarkistus

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
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säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta, 
jos lapsi ei ole saavuttanut seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, ja vähintään kaksi vuotta, 
jos lapsi on tätä vanhempi.

Or. en

Tarkistus 151
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta 

Komission teksti Tarkistus

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta, ja 
asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en

Tarkistus 152
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta 

Komission teksti Tarkistus

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta, 
sekä kielto ottaa vastaan työtä, jossa 
ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Or. it

Perustelu

Lapsen hyväksikäytöstä on voitava antaa kovempia rangaistuksia ja kieltää työ, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa. 
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Tarkistus 153
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta 

Komission teksti Tarkistus

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa tai 
suostumisesta sellaiseen 
kanssakäymiseen, riippumatta siitä, onko 
syyllistytty seksuaaliseen tekoon,
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kuusi vuotta.

Or. en

Tarkistus 154
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta 

Komission teksti Tarkistus

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

8. Seksuaalinen kanssakäyminen lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa on 
lapsen hyväksikäyttöä ja siten siitä 
voidaan antaa jäsenvaltion säätämä
vankeusrangaistus,

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 9 kohta 

Komission teksti Tarkistus

9. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

9. Lapsen saattamisesta pakottamalla tai 
voimakeinoin osallistumaan 
pornografiseen esitykseen tai lapsen 
uhkailemisesta tässä tarkoituksessa
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
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enimmäiskesto on vähintään kahdeksan 
vuotta, jos lapsi ei ole saavuttanut 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, ja vähintään viisi 
vuotta, jos lapsi on tätä vanhempi.

Or. en

Tarkistus 156
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 9 kohta 

Komission teksti Tarkistus

9. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto
on vähintään kahdeksan vuotta.

9. Lapsen pakottaminen osallistumaan 
pornografiseen esitykseen on lapsen 
hyväksikäyttöä ja siten siitä voidaan antaa 
jäsenvaltion säätämä vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 157
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 9 kohta 

Komission teksti Tarkistus

9. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto
on vähintään kahdeksan vuotta.

9. Alle 18-vuotiaan henkilön 
pakottaminen osallistumaan 
pornografiseen esitykseen katsotaan 
1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 158
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 9 kohta 

Komission teksti Tarkistus

9. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 9. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 
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pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, ja 
asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en

Tarkistus 159
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 9 kohta 

Komission teksti Tarkistus

9. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

9. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, sekä kielto 
ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa.

Or. it

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 10 kohta 

Komission teksti Tarkistus

10. Lapsen värväämisestä 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 161
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 10 kohta 

Komission teksti Tarkistus

10. Lapsen värväämisestä 10. Alle 18-vuotiaan henkilön 
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lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

värvääminen tai pakottaminen 
seksuaaliseen kanssakäymiseen, josta 
annetaan tai luvataan vastineeksi rahaa 
tai muita palkkioita tai palveluksia 
riippumatta siitä, annetaanko kyseinen 
maksu, lupaus tai palvelus kyseessä 
olevalle alle 18-vuotiaalle henkilölle vai 
kolmannelle osapuolelle, katsotaan 
1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 162
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 10 kohta 

Komission teksti Tarkistus

10. Lapsen värväämisestä 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

10. Lapsen värvääminen 
lapsiprostituutioon on lapsen 
hyväksikäyttöä ja siten siitä voidaan antaa 
jäsenvaltion säätämä vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 163
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 10 kohta 

Komission teksti Tarkistus

10. Lapsen värväämisestä 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

10. Lapsen värväämisestä 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, sekä kielto 
ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa.

Or. it
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Tarkistus 164
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 10 kohta 

Komission teksti Tarkistus

10. Lapsen värväämisestä 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

10. Lapsen värväämisestä 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, ja 
asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en

Tarkistus 165
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 11 kohta 

Komission teksti Tarkistus

11. Lapsen pakottamisesta harjoittamaan 
lapsiprostituutiota säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta.

Poistetaan.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 11 kohta 

Komission teksti Tarkistus

11. Lapsen pakottamisesta harjoittamaan 
lapsiprostituutiota säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta.

11. Lapsen saattamisesta 
lapsiprostituutioon pakottamalla tai 
voimakeinoin tai lapsen uhkailemisesta 
tässä tarkoituksessa säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta, jos lapsi ei 
ole saavuttanut seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, ja vähintään viisi vuotta, 
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jos lapsi on tätä vanhempi.

Or. en

Tarkistus 167
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 11 kohta 

Komission teksti Tarkistus

11. Lapsen pakottamisesta harjoittamaan 
lapsiprostituutiota säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto
on vähintään kymmenen vuotta.

11. Lapsen pakottaminen harjoittamaan 
lapsiprostituutiota on lapsen 
hyväksikäyttöä ja siten siitä voidaan antaa 
jäsenvaltion säätämä vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 168
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 11 kohta 

Komission teksti Tarkistus

11. Lapsen pakottamisesta harjoittamaan 
lapsiprostituutiota säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta.

11. Lapsen pakottamisesta harjoittamaan 
lapsiprostituutiota säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta, sekä kielto 
ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa.

Or. it

Tarkistus 169
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 11 kohta 

Komission teksti Tarkistus

11. Lapsen pakottamisesta harjoittamaan 
lapsiprostituutiota säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta.

11. Lapsen pakottamisesta harjoittamaan 
lapsiprostituutiota säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta, ja 
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asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en

Tarkistus 170
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Lapsipornografiaan liittyvät rikokset Alle 18-vuotiaiden henkilöiden kanssa 
tapahtuvan seksuaalisen kanssakäymisen 
esittämiseen liittyvät rikokset

Or. de

Tarkistus 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2–6 kohdassa 
tarkoitetut tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi.

1. Koska rikosoikeudelliset järjestelmät 
ovat keskeinen osa kunkin yksittäisen 
jäsenvaltion oikeusjärjestystä,
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavassa kuvatut tahalliset teot 
katsotaan laissa rikoksiksi ja että niihin 
liitetään jäsenvaltion 
rangaistusjärjestelmän mukaisesti 
rangaistukset, jotka vastaavat teon 
vakavuutta.

Or. de

Tarkistus 172
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

2. Lapsipornografian hankkimisesta tai 
hallussapidosta säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

2. Sellaisen aineiston hankkiminen tai 
hallussapito, jossa esitetään seksuaalista 
kanssakäymistä alle 18-vuotiaiden 
henkilöiden kanssa, katsotaan 1 kohdassa 
tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 173
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Lapsipornografian hankkimisesta tai 
hallussapidosta säädetään
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

2. Lapsipornografian hankkimisesta tai 
hallussapidosta määrätään jäsenvaltion 
säätämä vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 174
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Lapsipornografian hankkimisesta tai 
hallussapidosta säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

2. Lapsipornografian hankkimisesta tai 
hallussapidosta säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi, ja asianmukainen 
sakkorangaistus.

Or. en

Tarkistus 175
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

3. Pääsyn hankkimisesta 
lapsipornografiaan tietoisesti, tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

3. Pääsyn hankkimisesta 
lapsipornografiaan tietoisesti säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

Or. en

Tarkistus 176
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Pääsyn hankkimisesta
lapsipornografiaan tietoisesti, tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

3. Pääsyn hankkiminen tietoisesti, tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen, sellaiseen 
aineistoon, jossa esitetään seksuaalista 
kanssakäymistä alle 18-vuotiaiden 
henkilöiden kanssa, katsotaan 1 kohdassa 
tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 177
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Pääsyn hankkimisesta 
lapsipornografiaan tietoisesti, tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen, säädetään
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

3. Pääsyn hankkimisesta 
lapsipornografiaan tietoisesti, tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen määrätään 
jäsenvaltion säätämä vankeusrangaistus.

Or. en
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Tarkistus 178
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Pääsyn hankkimisesta 
lapsipornografiaan tietoisesti, tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

3. Pääsyn hankkimisesta 
lapsipornografiaan tietoisesti, tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi, ja asianmukainen 
sakkorangaistus.

Or. en

Tarkistus 179
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Pääsyn hankkimisesta 
lapsipornografiaan tietoisesti, tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

3. Pääsyn hankkimisesta 
lapsipornografiaan tietoisesti, tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi. Kaikkea tietoista 
lapsipornografian käyttöä on pidettävä 
laittomana riippumatta siitä, onko 
katsottu aineisto talletettu rikoksentekijän 
tietokoneelle vai ei. Jos rikoksentekijä 
tietoisesti katsoo lapsipornografiaa, hän 
syyllistyy aineistossa kuvatun lapsen 
käyttämiseen toistuvasti uhrina 
riippumatta siitä, onko kuvat talletettu 
rikoksentekijän tietokoneelle. Lisäksi on 
vaara, että rikoksentekijän seksuaalinen 
kiinnostus lasta kohtaan lisääntyy.

Or. lt
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Tarkistus 180
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Lapsipornografian jakelusta, 
levittämisestä tai välittämisestä säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

4. Sellaisen aineiston jakelu, levittäminen 
tai välittäminen, jossa esitetään 
seksuaalista kanssakäymistä alle 18-
vuotiaiden henkilöiden kanssa, katsotaan 
1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 181
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Lapsipornografian jakelusta, 
levittämisestä tai välittämisestä säädetään
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

4. Lapsipornografian jakelusta, 
levittämisestä ja välittämisestä määrätään 
jäsenvaltion säätämä vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 182
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Lapsipornografian jakelusta, 
levittämisestä tai välittämisestä säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

4. Lapsipornografian jakelusta, 
levittämisestä tai välittämisestä säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta, ja 
asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en
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Tarkistus 183
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsipornografian tarjoamisesta, 
toimittamisesta tai saatavilla pitämisestä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

5. Sellaisen aineiston tarjoaminen, 
toimittaminen tai saatavilla pitäminen, 
jossa esitetään seksuaalista 
kanssakäymistä alle 18-vuotiaiden 
henkilöiden kanssa, katsotaan 1 kohdassa 
tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 184
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsipornografian tarjoamisesta, 
toimittamisesta tai saatavilla pitämisestä
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

5. Lapsipornografian tarjoamisesta, 
toimittamisesta tai saatavilla pitämisestä
määrätään jäsenvaltion säätämä
vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 185
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsipornografian tarjoamisesta, 
toimittamisesta tai saatavilla pitämisestä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

5. Lapsipornografian tarjoamisesta, 
toimittamisesta tai saatavilla pitämisestä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta, 
ja asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en
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Tarkistus 186
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsipornografian tuottamisesta 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

6. Sellaisen aineiston tuottaminen, jossa 
esitetään seksuaalista kanssakäymistä alle 
18-vuotiaiden henkilöiden kanssa, 
katsotaan 1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Or. de

Tarkistus 187
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsipornografian tuottamisesta
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

6. Lapsipornografian tuottamisesta
määrätään jäsenvaltion säätämä
vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 188
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsipornografian tuottamisesta 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

6. Lapsipornografian tuottamisesta 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta, ja 
asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en
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Tarkistus 189
Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot voivat käyttää 
harkintavaltaansa sen suhteen, 
sovelletaanko tätä artiklaa 2 artiklan 
b kohdan iii alakohdassa tarkoitettuihin 
lapsipornografiatapauksiin, joissa lapselta 
vaikuttava henkilö oli tosiasiassa 
tapahtumahetkellä 18 vuotta täyttänyt.

Or. en

Tarkistus 190
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Lasten houkutteleminen seksuaalisessa 
tarkoituksessa
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavat tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi:
Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

Or. de
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Tarkistus 191
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavat tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi:

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraava tahallinen teko on säädetty 
rangaistavaksi ja että siihen liitetään 
jäsenvaltion rangaistusjärjestelmän 
mukaisesti rangaistus, joka vastaa teon 
vakavuutta:

Or. de

Tarkistus 192
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
seuraavat tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi:

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
toimet, joilla pyritään manipuloimaan 
lasta seuraaviin tekoihin, ovat 
rangaistavia:

Or. en

Tarkistus 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 

Aikuisen asemassa vaikuttamisesta 
lapseen, joka ei ole saavuttanut kansallisen 
lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, kirjallisen tai puhutun 
sanan välityksellä tai pornografista 
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seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

materiaalia näyttämällä ja pyrkimisestä 
siten tekemään mitä tahansa 3 artiklan 
3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista 
rikoksista, säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään kaksi 
vuotta.

Or. en

Tarkistus 194
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

Teosta, jossa aikuinen esimerkiksi tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä houkuttelee 
lasta, joka ei ole saavuttanut kansallisen 
lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, tekemään 3 artiklan 
3 kohdassa ja 5 artiklan 6 kohdassa
tarkoitettuja rikoksia, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

Or. en

Tarkistus 195
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämä 
tapaamisehdotus henkilölle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
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koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja.

Or. de

Tarkistus 196
Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

Aikuisen millä tavalla tahansa, mukaan 
luettuna tieto- ja viestintätekniikka, 3 
artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 6 kohdassa
tarkoitettujen rikosten tekemistä varten 
esittämästä tapaamisehdotuksesta tai 
muusta pyynnöstä lapselle, jos ehdotusta 
on seurannut tapaamiseen tai kontaktiin
johtavia konkreettisia tekoja, säädetään
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

Or. en

Tarkistus 197
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 

Aikuisen 3 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettujen rikosten 
tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään 
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konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

Or. en

Tarkistus 198
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

Aikuisen 3 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettujen rikosten 
tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

Or. lt

Perustelu

Lasten houkuttelu ei rajoitu internetiin. Siksi olisi poistettava ilmaus "tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä".

Tarkistus 199
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
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saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, määrätään 
jäsenvaltion säätämä vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään kaksi 
vuotta.

Or. en

Tarkistus 200
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta, ja 
asianmukainen sakkorangaistus.

Or. en

Tarkistus 201
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Lasten houkutteleminen seksuaalisessa 
tarkoituksessa on kriminalisoitava, jotta 
poliisi voi estää lapsen ja rikoksentekijän 
lähestyvän tapaamisen sen sijaan, että 
jouduttaisiin odottamaan väkivaltaisen 
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teon tosiasiallista tapahtumista.

Or. lt

Tarkistus 202
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitettuihin rikoksiin yllyttäminen ja 
avunanto niihin on säädetty rangaistaviksi.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitettuihin rikoksiin yllyttäminen ja 
avunanto niihin säädetään laissa 
rikoksiksi ja että niihin liitetään 
jäsenvaltion rangaistusjärjestelmän 
mukaisesti rangaistukset, jotka vastaavat 
kyseisten rikosten vakavuutta.

Or. de

Tarkistus 203
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3 artiklan 3–
5 kohdassa ja seksuaalisen hyväksikäytön 
näkemisen osalta 2 kohdassa sekä 4 
artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 5–11 kohdassa 
sekä 5 artiklan 2 kohdassa ja 4–6 kohdassa 
tarkoitettujen rikosten yritys on säädetty 
rangaistavaksi.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3 artiklan 3–
5 kohdassa ja seksuaalisen hyväksikäytön 
näkemisen osalta 2 kohdassa sekä 
4 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 5–11 kohdassa 
sekä 5 artiklan 2 kohdassa ja 4–6 kohdassa 
tarkoitettujen rikosten yritys katsotaan 
lainsäädännössä rikokseksi ja että siihen 
liitetään jäsenvaltion 
rangaistusjärjestelmän mukaisesti 
rangaistukset, jotka vastaavat teon 
vakavuutta.

Or. de
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Tarkistus 204
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että seuraavat tahalliset 
teot on säädetty rangaistaviksi:

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että seuraavat tahalliset 
teot estetään tai kielletään ja ne säädetään 
laissa rikoksiksi ja että niihin liitetään 
jäsenvaltion rangaistusjärjestelmän 
mukaisesti rangaistukset, jotka vastaavat 
teon vakavuutta:

Or. de

Tarkistus 205
Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten matkojen järjestäminen, joiden 
tarkoituksena on 3–6 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tekeminen.

b) sellaisten matkojen järjestäminen ja/tai 
muiden järjestelyjen tekeminen, joiden 
tarkoituksena on 3–6 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tekeminen.

Or. en

Perustelu

Lapsiseksiturismin järjestämisen suhteen on muistettava, että lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston mahdollistaviin tekijöihin kuuluvat matkajärjestelyistä 
huolehtivien tahojen, kuten matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen, lisäksi monet muut 
välilliset toimijat, jotka tarjoavat muita palveluita, kuten hotellit, retkeilymajat, matkaoppaat, 
käännöspalvelut ja niin edelleen.

Tarkistus 206
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten matkojen järjestäminen, joiden 
tarkoituksena on 3–6 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tekeminen.

b) sellaisten matkojen järjestäminen ja/tai 
muiden järjestelyjen tekeminen, joiden 
tarkoituksena on 3–6 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tekeminen.

Or. en

Perustelu

Lapsiseksiturismin järjestämisen suhteen on muistettava, että lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston mahdollistaviin tekijöihin kuuluvat matkajärjestelyistä 
huolehtivien tahojen, kuten matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen, lisäksi monet muut 
välilliset toimijat, jotka tarjoavat muita palveluita, kuten hotellit, retkeilymajat, matkaoppaat, 
käännöspalvelut ja niin edelleen.

Tarkistus 207
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten matkojen järjestäminen, joiden 
tarkoituksena on 3–6 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tekeminen.

b) sellaisten matkojen järjestäminen ja/tai 
muiden järjestelyjen tekeminen, joiden 
tarkoituksena on 3–6 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tekeminen.

Or. en

Perustelu

Lapsiseksiturismin järjestämisen suhteen on muistettava, että lasten seksuaalisen
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston mahdollistaviin tekijöihin kuuluvat matkajärjestelyistä 
huolehtivien tahojen, kuten matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen, lisäksi monet muut 
välilliset toimijat, jotka tarjoavat muita palveluita, kuten hotellit, retkeilymajat, matkaoppaat, 
käännöspalvelut ja niin edelleen.

Tarkistus 208
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

b a) matkustamisen yhteydessä tapahtuvat 
konkreettiset teot, joilla pyritään 
sukupuoliyhteyteen lapsen kanssa ja joka 
johtaa lapsen tapaamiseen, riippumatta 
siitä, käytetäänkö lasta tosiasiallisesti 
hyväksi.

Or. en

Perustelu

Rankaiseminen aikomuksesta tehdä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia rikoksia 
matkustamisen ja matkailun yhteydessä tehostaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja pysäyttää 
matkustavat rikoksentekijät ennen kuin he toteuttavat häijyt aikeensa.

Tarkistus 209
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) matkustamisen yhteydessä tapahtuvat 
konkreettiset teot, joilla pyritään 
sukupuoliyhteyteen lapsen kanssa ja joka 
johtaa lapsen tapaamiseen, riippumatta 
siitä, käytetäänkö lasta tosiasiallisesti 
hyväksi.

Or. en

Tarkistus 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan
(seksuaalisen kanssakäymisen näkemisen 
osalta), 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 ja 
4 kohdan ja 5 artiklan säännöksissä ei 

Tuomioistuinten tapauskohtaisen 
harkinnan perusteella sekä seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa koskevan lainsäädännön 
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säännellä lasten tai iältään ja psyykkiseltä 
ja fyysiseltä kehitykseltään tai 
kypsyysasteeltaan toisiaan lähellä olevien 
henkilöiden kesken tapahtuvaa
vapaaehtoisuuteen perustuvaa seksuaalista 
kanssakäymistä edellyttäen, että 
toimintaan ei liity minkäänlaista 
hyväksikäyttöä.

kansallisten täytäntöönpanosäännösten 
mukaisesti direktiivin 3 artiklan 2 kohdan
(seksuaalisen kanssakäymisen näkemisen 
osalta), 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 ja 
4 kohdan ja 5 artiklan säännöksistä 
voidaan poiketa lasten tai iältään ja 
psyykkiseltä ja fyysiseltä kehitykseltään tai 
kypsyysasteeltaan toisiaan lähellä olevien 
henkilöiden kesken tapahtuvan
vapaaehtoisuuteen perustuvan 
seksuaalisen kanssakäymisen osalta
edellyttäen, että toimintaan ei liity 
minkäänlaista, ei myöskään 3 artiklan 4 ja 
5 kohdassa tarkoitettua, hyväksikäyttöä.

Or. en

Tarkistus 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan
(seksuaalisen kanssakäymisen näkemisen 
osalta), 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 ja 
4 kohdan ja 5 artiklan säännöksissä ei 
säännellä lasten tai iältään ja psyykkiseltä 
ja fyysiseltä kehitykseltään tai 
kypsyysasteeltaan toisiaan lähellä olevien 
henkilöiden kesken tapahtuvaa 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa seksuaalista 
kanssakäymistä edellyttäen, että toimintaan 
ei liity minkäänlaista hyväksikäyttöä.

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan
(seksuaalisen kanssakäymisen näkemisen 
osalta), 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 ja 
4 kohdan ja 5 artiklan säännöksissä ei 
säännellä lasten tai iältään ja psyykkiseltä 
ja fyysiseltä kehitykseltään tai 
kypsyysasteeltaan toisiaan lähellä olevien 
henkilöiden kesken tapahtuvaa 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa seksuaalista 
kanssakäymistä edellyttäen, että toimintaan 
ei liity minkäänlaista hyväksikäyttöä, 
riistoa, pakottamista, voimankäyttöä tai 
uhkailua.

Or. en

Tarkistus 212
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin kun 3–5 artiklassa tarkoitetun 
rikoksen tekee lapsi, kyseisiin rikoksiin 
sovelletaan asianmukaisia vaihtoehtoisia 
kansallisen lainsäädännön toimenpiteitä, 
jotka on mukautettu erityisiin 
uudelleenkoulutustarpeisiin, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
rikoksentekijän iän, tarpeen estää 
rikollistuminen sekä lapsen sosiaalista 
uudelleenintegroitumista koskeva tavoite.

Or. en

Tarkistus 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) lapsi ei ole saavuttanut kansallisen lain 
mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa;

a) lapsi ei ole saavuttanut kansallisen lain 
mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa tai lapsessa voidaan havaita 
merkkejä hitaammasta fyysisestä tai 
psyykkisestä kehityksestä;

Or. en

Tarkistus 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) rikos kohdistuu lapseen, joka on 
erityisen haavoittuvassa asemassa, 
varsinkin psyykkisen tai fyysisen 
vammaisuuden tai riippuvuusaseman takia;

b) rikos kohdistuu lapseen, joka on 
erityisen haavoittuvassa asemassa, 
varsinkin psyykkisen tai fyysisen 
vammaisuuden tai riippuvuusaseman tai 
huumeiden, alkoholin nauttimisen tai 
muuhun tunnistettuun riippuvuuteen 
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liittyvän tilapäisen psykofyysisen 
havaintokyvyn muuttumisen takia;

Or. it

Tarkistus 215
Mariya Nedelcheva

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) rikoksen tekijä on perheenjäsen, asuu 
lapsen kanssa tai on käyttänyt väärin valta-
asemaansa;

c) rikoksen tekijä on perheenjäsen, asuu 
lapsen kanssa tai on käyttänyt väärin
tunnustettua luottamus-, valta- tai 
vaikutusasemaansa lapseen;

Or. fr

Tarkistus 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) rikos on tehty ulkomaanmatkailun 
yhteydessä, jos matka on järjestetty tai 
toteutettu jonkin 3–6 artiklassa 
tarkoitetun rikoksen tekemiseksi;

Or. en

Tarkistus 217
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

h) rikoksen teossa on käytetty törkeää 
väkivaltaa tai rikoksesta on aiheutunut 
lapselle vakavaa vahinkoa.

h) rikoksen teossa on käytetty törkeää 
väkivaltaa tai uhkaa tai rikoksesta on 
aiheutunut tai voinut aiheutua lapselle 
vakavaa vahinkoa.
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Or. en

Tarkistus 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomittua luonnollista henkilöä voidaan 
kieltää tilapäisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
3-7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomittua luonnollista henkilöä voidaan 
kieltää tilapäisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta lasten ohjaamiseen liittyvää 
ammatillista tai vapaaehtoistoimintaa.

Or. en

Tarkistus 219
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomittua luonnollista henkilöä voidaan 
kieltää tilapäisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta toimintaa, jossa ollaan
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomittua luonnollista henkilöä voidaan 
kieltää tilapäisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta toimintaa, jossa he joutuvat
säännöllisesti tekemisiin hoitoonsa 
annettujen lasten kanssa.

Or. en

Tarkistus 220
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista
tuomittua luonnollista henkilöä voidaan 
kieltää tilapäisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista
tuomittua luonnollista henkilöä olisi 
kiellettävä tilapäisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

Or. enPerustelu

Jäsenvaltiot olisi velvoitettava varmistamaan, että mistä tahansa direktiivissä tarkoitetusta 
rikoksesta tuomittuja henkilöitä kielletään harjoittamasta toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

Tarkistus 221
Mariya Nedelcheva

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomittua luonnollista henkilöä voidaan 
kieltää tilapäisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomittua luonnollista henkilöä voidaan 
kieltää tilapäisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta mitään toimintaa, jossa 
ollaan säännöllisesti tekemisissä lasten 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 222
Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
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tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa 
tarkoitettu toimenpide kirjataan tuomion 
antaneen jäsenvaltion rikosrekisteriin.

tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että työnantajilla on 
niiden ottaessa palvelukseen hakijaa 
työhön lasten kanssa ja/tai henkilöä 
tehtäviin, joissa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa, velvollisuus 
ottaa selville kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti sopivalla tavalla, kuten suora 
pääsy, pääsy pyynnöstä tai pääsy 
asianomaisen henkilön kautta, tiedot
rikosrekisteriin merkityistä 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista mahdollisesti 
annetuista tuomioista tai 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista annetuista 
tuomioista johtuvista 
oikeudenmenetyksistä harjoittaa 
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa. Soveltuvissa 
tapauksissa olisi tarkistettava kaikkien 
niiden jäsenvaltioiden rikosrekisteri, 
joissa hakija on asunut pitempään kuin 
kaksi vuotta.

Or. en

Tarkistus 223
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa 
tarkoitettu toimenpide kirjataan tuomion 
antaneen jäsenvaltion rikosrekisteriin.

2. Jäsenvaltioiden viranomaisten on
taattava millä tahansa soveltuvalla 
keinolla kansallisen lainsäädännön 
puitteissa, että kyseisiä tietoja on 
mahdollista saada myös muiden 
jäsenvaltioiden rikosrekistereistä. 
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
palkatessaan henkilöstöä sellaiseen 
ammatilliseen toimintaan, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa, työnantajat 
voivat saada minkä tahansa jäsenvaltion
toimivaltaisilta viranomaisilta tietoja 
mahdollisista tuomioista, joita on annettu 
3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista, tai 
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mahdollisista tuomioihin liittyvistä 
lisätoimenpiteistä. Jos vakavia 
epäilyksenaiheita ilmenee työsuhteen 
aikana, työnantajat voivat kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen pyytää tällaisia 
tietoja myös rekrytointimenettelyn 
jälkeen.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa 
tarkoitettu toimenpide kirjataan tuomion 
antaneen jäsenvaltion rikosrekisteriin.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että työnantajilla on 
niiden ottaessa palvelukseen henkilöä 
ammatillisiin tehtäviin, joissa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa, 
oikeus saada kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti sopivalla tavalla, kuten suora 
pääsy, pääsy pyynnöstä tai pääsy 
asianomaisen henkilön kautta, tiedot
rikosrekisteriin merkityistä 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista annetuista 
tuomioista tai 3–7 artiklassa tarkoitetuista 
rikoksista annetuista tuomioista johtuvista 
oikeudenmenetyksistä harjoittaa 
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa. Jos vakavia 
epäilyksenaiheita ilmenee työsuhteen 
aikana, työnantajat voivat kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen pyytää tällaisia 
tietoja myös rekrytointimenettelyn 
jälkeen. Jäsenvaltioiden viranomaisten on 
varmistettava millä tahansa soveltuvalla 
keinolla kansallisen lainsäädännön 
puitteissa, että kyseisiä tietoja on 
mahdollista saada myös muiden 
jäsenvaltioiden rikosrekistereistä.

Or. en
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Tarkistus 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa 
tarkoitettu toimenpide kirjataan tuomion 
antaneen jäsenvaltion rikosrekisteriin.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että palkatessaan 
työntekijöitä sellaiseen ammatilliseen 
toimintaan, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa, työnantajat voivat saada 
toimivaltaisilta viranomaisilta tietoja 
mahdollisista tuomioista, joita on annettu 
3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista, tai 
mahdollisista tuomioihin liittyvistä 
lisätoimenpiteistä, jotka estävät kyseessä 
olevia henkilöitä harjoittamasta 
toimintaa, jossa ollaan tekemisissä lasten 
kanssa. Jäsenvaltioiden viranomaisten on 
varmistettava millä tahansa soveltuvalla 
keinolla kansallisen lainsäädännön 
puitteissa, että kyseisiä tietoja on 
mahdollista saada myös muiden 
jäsenvaltioiden rikosrekistereistä.

Or. en

Tarkistus 226
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitettu 
toimenpide kirjataan tuomion antaneen 
jäsenvaltion rikosrekisteriin.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitettu 
toimenpide kirjataan tuomion antaneen 
jäsenvaltion rikosrekisteriin.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
palkatessaan työntekijöitä mihin tahansa 
toimintaan, jossa ollaan lähellä lapsia, 
työnantajat voivat saada toimivaltaisilta 
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viranomaisilta tietoja mahdollisista 
tuomioista, joita on annettu 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista, tai mahdollisista 
tuomioihin liittyvistä lisätoimenpiteistä, 
jotka estävät kyseessä olevia henkilöitä 
harjoittamasta toimintaa, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa. Jos vakavia 
epäilyksenaiheita ilmenee työsuhteen 
aikana, työnantajat voivat kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen pyytää tällaisia 
tietoja myös rekrytointimenettelyn 
jälkeen. Jäsenvaltioiden viranomaisten on 
varmistettava millä tahansa soveltuvalla 
keinolla kansallisen lainsäädännön 
puitteissa, että kyseisiä tietoja on 
mahdollista saada myös muiden 
jäsenvaltioiden rikosrekistereistä.

Or. en

Tarkistus 227
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitettu 
toimenpide kirjataan tuomion antaneen 
jäsenvaltion rikosrekisteriin.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitettu 
toimenpide kirjataan tuomion antaneen 
jäsenvaltion rikosrekisteriin ja 
eurooppalaiseen 
rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) 
sitten kun se on toiminnassa. 
Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
eurooppalaisen nuhteettomuustodistuksen 
luomiseksi.

Or. en

Tarkistus 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden 
välisen rikosrekisteritietojen vaihdon 
järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS
7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sitä varten, että henkilölle asetettu 
tilapäinen tai pysyvä kielto harjoittaa
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa, pannaan 
tehokkaasti täytäntöön erityisesti silloin 
kun tietoja pyytävä jäsenvaltio asettaa 
tietyn toiminnan harjoittamisen ehdoksi 
sen, ettei hakijaa ole tuomittu tämän 
direktiivin 3–7 artiklassa tarkoitetuista 
rikoksista, toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tämän direktiivin 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista määrätystä 
tuomiosta aiheutuvaa oikeudenmenetystä 
koskevat tiedot toimitetaan vastauksena 
tietopyyntöön, joka on esitetty 
kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaiselle puitepäätöksen
6 artiklan nojalla, ja että puitepäätöksen 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla toimitettuja 
henkilötietoja, jotka koskevat tällaista 
oikeudenmenetystä, voidaan kaikissa 
tapauksissa käyttää tähän tarkoitukseen.

3. Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden 
välisen rikosrekisteritietojen vaihdon 
järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS
7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sitä varten, että henkilölle asetettu 
tilapäinen tai pysyvä kielto harjoittaa
ammatillista tai vapaaehtoistoimintaa, 
joka liittyy lasten ohjaamiseen, pannaan 
tehokkaasti täytäntöön erityisesti silloin 
kun tietoja pyytävä jäsenvaltio asettaa 
tietyn toiminnan harjoittamisen ehdoksi 
sen, ettei hakijaa ole tuomittu tämän 
direktiivin 3–7 artiklassa tarkoitetuista 
rikoksista, toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tämän direktiivin 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista määrätystä 
tuomiosta aiheutuvaa oikeudenmenetystä 
koskevat tiedot toimitetaan vastauksena 
tietopyyntöön, joka on esitetty 
kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaiselle puitepäätöksen
6 artiklan nojalla, ja että puitepäätöksen 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla toimitettuja 
henkilötietoja, jotka koskevat tällaista 
oikeudenmenetystä, voidaan kaikissa 
tapauksissa käyttää tähän tarkoitukseen.

Or. en

Tarkistus 229
Mariya Nedelcheva

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden 
välisen rikosrekisteritietojen vaihdon 
järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 
7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 

3. Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden 
välisen rikosrekisteritietojen vaihdon 
järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 
7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 
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2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sitä varten, että henkilölle asetettu 
tilapäinen tai pysyvä kielto harjoittaa 
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa, pannaan 
tehokkaasti täytäntöön erityisesti silloin 
kun tietoja pyytävä jäsenvaltio asettaa 
tietyn toiminnan harjoittamisen ehdoksi 
sen, ettei hakijaa ole tuomittu tämän 
direktiivin 3–7 artiklassa tarkoitetuista 
rikoksista, toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tämän direktiivin 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista määrätystä 
tuomiosta aiheutuvaa oikeudenmenetystä 
koskevat tiedot toimitetaan vastauksena 
tietopyyntöön, joka on esitetty 
kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaiselle puitepäätöksen 
6 artiklan nojalla, ja että puitepäätöksen 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla toimitettuja 
henkilötietoja, jotka koskevat tällaista 
oikeudenmenetystä, voidaan kaikissa 
tapauksissa käyttää tähän tarkoitukseen.

2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sitä varten, että henkilölle asetettu 
tilapäinen tai pysyvä kielto harjoittaa
mitään toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa, 
pannaan tehokkaasti täytäntöön erityisesti 
silloin kun tietoja pyytävä jäsenvaltio 
asettaa tietyn toiminnan harjoittamisen 
ehdoksi sen, ettei hakijaa ole tuomittu 
tämän direktiivin 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista, toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
määrätystä tuomiosta aiheutuvaa 
oikeudenmenetystä koskevat tiedot 
toimitetaan vastauksena tietopyyntöön, 
joka on esitetty kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaiselle puitepäätöksen 
6 artiklan nojalla, ja että puitepäätöksen 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla toimitettuja 
henkilötietoja, jotka koskevat tällaista 
oikeudenmenetystä, voidaan kaikissa 
tapauksissa käyttää tähän tarkoitukseen.

Or. fr

Tarkistus 230
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden 
välisen rikosrekisteritietojen vaihdon 
järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 
7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sitä varten, että henkilölle asetettu 
tilapäinen tai pysyvä kielto harjoittaa 
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa, pannaan 
tehokkaasti täytäntöön erityisesti silloin 
kun tietoja pyytävä jäsenvaltio asettaa 
tietyn toiminnan harjoittamisen ehdoksi 

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
viranomaisia varmistamaan, että 
hakijoilla ammatteihin, joissa 
työskennellään lasten kanssa, ja/tai 
henkilöillä, jotka ovat mukana lasten 
kanssa tapahtuvassa säännöllisessä 
toiminnassa, ei ole rikosrekisteriä muun 
muassa tämän direktiivin 3–8 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista. Soveltuvissa 
tapauksissa olisi tarkistettava kaikkien 
niiden jäsenvaltioiden rikosrekisteri, 
joissa hakija on asunut pitempään kuin 
kaksi vuotta. Poiketen siitä, mitä 
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sen, ettei hakijaa ole tuomittu tämän 
direktiivin 3–7 artiklassa tarkoitetuista 
rikoksista, toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tämän direktiivin 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista määrätystä 
tuomiosta aiheutuvaa oikeudenmenetystä 
koskevat tiedot toimitetaan vastauksena 
tietopyyntöön, joka on esitetty 
kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaiselle puitepäätöksen 
6 artiklan nojalla, ja että puitepäätöksen 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla toimitettuja 
henkilötietoja, jotka koskevat tällaista 
oikeudenmenetystä, voidaan kaikissa 
tapauksissa käyttää tähän tarkoitukseen.

jäsenvaltioiden välisen 
rikosrekisteritietojen vaihdon 
järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 
7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sitä varten, että henkilölle asetettu 
tilapäinen tai pysyvä kielto harjoittaa 
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa, pannaan 
tehokkaasti täytäntöön erityisesti silloin 
kun tietoja pyytävä jäsenvaltio asettaa 
tietyn toiminnan harjoittamisen ehdoksi 
sen, ettei hakijaa ole tuomittu tämän 
direktiivin 3–7 artiklassa tarkoitetuista 
rikoksista, toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tämän direktiivin 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista määrätystä 
tuomiosta aiheutuvaa oikeudenmenetystä 
koskevat tiedot toimitetaan vastauksena 
tietopyyntöön, joka on esitetty 
kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaiselle puitepäätöksen 
6 artiklan nojalla, ja että puitepäätöksen 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla toimitettuja 
henkilötietoja, jotka koskevat tällaista 
oikeudenmenetystä, voidaan kaikissa 
tapauksissa käyttää tähän tarkoitukseen.

Or. enPerustelu

On välttämätöntä, että jäsenvaltiot vaativat, että sellaisiin tehtäviin tai toimintaan hakevien 
henkilöiden, joissa ollaan tekemisissä lasten kanssa, rikosrekisteri tarkistetaan ennen 
työpaikan tarjoamista. Muussa tapauksessa vaatimus koskee ainoastaan rikoksentekijöiden 
luettelon julkaisemista ilman, että vaaditaan listan tosiasiallista tarkistamista.

Tarkistus 231
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden 
välisen rikosrekisteritietojen vaihdon 

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
viranomaisia varmistamaan, että 
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järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 
7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sitä varten, että henkilölle asetettu 
tilapäinen tai pysyvä kielto harjoittaa 
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa, pannaan 
tehokkaasti täytäntöön erityisesti silloin 
kun tietoja pyytävä jäsenvaltio asettaa 
tietyn toiminnan harjoittamisen ehdoksi 
sen, ettei hakijaa ole tuomittu tämän 
direktiivin 3–7 artiklassa tarkoitetuista 
rikoksista, toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tämän direktiivin 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista määrätystä 
tuomiosta aiheutuvaa oikeudenmenetystä 
koskevat tiedot toimitetaan vastauksena 
tietopyyntöön, joka on esitetty 
kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaiselle puitepäätöksen 
6 artiklan nojalla, ja että puitepäätöksen 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla toimitettuja 
henkilötietoja, jotka koskevat tällaista 
oikeudenmenetystä, voidaan kaikissa 
tapauksissa käyttää tähän tarkoitukseen.

hakijoilla ammatteihin, joissa 
työskennellään lasten kanssa, ja/tai 
henkilöillä, jotka ovat mukana lasten 
kanssa tapahtuvassa säännöllisessä 
toiminnassa, ei ole rikosrekisteriä muun 
muassa tämän direktiivin 3–8 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista. Soveltuvissa 
tapauksissa olisi tarkistettava kaikkien 
niiden jäsenvaltioiden rikosrekisteri, 
joissa hakija on asunut pitempään kuin 
kaksi vuotta. Poiketen siitä, mitä 
jäsenvaltioiden välisen 
rikosrekisteritietojen vaihdon 
järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 
7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sitä varten, että henkilölle asetettu 
tilapäinen tai pysyvä kielto harjoittaa 
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa, pannaan 
tehokkaasti täytäntöön erityisesti silloin 
kun tietoja pyytävä jäsenvaltio asettaa 
tietyn toiminnan harjoittamisen ehdoksi 
sen, ettei hakijaa ole tuomittu tämän 
direktiivin 3–7 artiklassa tarkoitetuista 
rikoksista, toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tämän direktiivin 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista määrätystä 
tuomiosta aiheutuvaa oikeudenmenetystä 
koskevat tiedot toimitetaan vastauksena 
tietopyyntöön, joka on esitetty 
kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaiselle puitepäätöksen 
6 artiklan nojalla, ja että puitepäätöksen 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla toimitettuja 
henkilötietoja, jotka koskevat tällaista 
oikeudenmenetystä, voidaan kaikissa 
tapauksissa käyttää tähän tarkoitukseen.

Or. enPerustelu

On välttämätöntä, että jäsenvaltiot vaativat, että sellaisiin tehtäviin tai toimintaan hakevien 
henkilöiden, joissa ollaan tekemisissä lasten kanssa, rikosrekisteri tarkistetaan ennen 
työpaikan tarjoamista. Muussa tapauksessa vaatimus koskee ainoastaan rikoksentekijöiden 
luettelon julkaisemista ilman, että vaaditaan listan tosiasiallista tarkistamista.
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Tarkistus 232
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että palkatessaan 
työntekijöitä sellaiseen ammatilliseen tai 
vapaaehtoistoimintaan, joka liittyy lasten 
ohjaamiseen, työnantajat voivat saada 
toimivaltaisilta viranomaisilta, joiden on 
otettava huomioon tarvittavat suojatoimet, 
kansallisen tai soveltuvissa tapauksissa 
eurooppalaisen 
nuhteettomuustodistuksen, joka koskee 
tuomioiden puuttumista 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista ja mahdollisiin 
tuomioihin liittyviä muita toimenpiteitä, 
jotka estävät kyseessä olevia henkilöitä 
harjoittamasta ammatillista tai 
vapaaehtoistoimintaa, joka liittyy lasten 
ohjaamiseen. Jos vakavia 
epäilyksenaiheita ilmenee työsuhteen 
aikana, työnantajat voivat kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen pyytää tällaista 
todistusta myös rekrytointimenettelyn 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 233
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat harkita 
rikoksentekijöitä koskevien muiden 
toimenpiteiden toteuttamista, kuten 3–7 
artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomittujen henkilöiden merkitsemistä 
seksuaalirikollisten rekisteriin. 
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Rekisterien tulisi olla ainoastaan 
tuomioistuinten ja/tai 
lainvalvontaviranomaisten saatavilla.

Or. enPerustelu

Olisi otettava käyttöön seksuaalirikollisten rekistereitä, joissa mainitaan myös rajoitukset 
erittäin vaarallisten tuomittujen rikoksentekijöiden matkustamiselle maansa ulkopuolelle. 
Tämä helpottaisi rikoksenuusijoiden nopeampaa kiinniottamista ja pelotevaikutuksen avulla 
ehkäisisi rikoksia jatkossa.

Tarkistus 234
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Takavarikoiminen ja menetetyksi 

tuomitseminen
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on 
oikeus tässä direktiivissä tarkoitettujen 
rikosten tekovälineiden ja rikoshyödyn 
takavarikoimiseen ja menetetyksi 
tuomitsemiseen.

Or. en

Tarkistus 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on sitouduttava 
käyttämään tehtyihin rikoksiin liittyvistä 
takavarikoinneista saatavia tuloja 
ennaltaehkäisemiseen ja uhrien sekä 
heidän perheidensä kuntouttamiseen ja 
tukemiseen.
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Or. it

Tarkistus 236
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e a) väliaikainen tai pysyvä kielto 
harjoittaa mitään toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

Or. en

Perustelu

Samalla tavalla kuin luonnollisilta henkilöiltä, myös oikeushenkilöiltä voidaan kieltää 
sellaisen toiminnan harjoittaminen, jossa ollaan säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

Tarkistus 237
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tehtävä mahdolliseksi 
luopua 4 artiklassa ja 5 artiklan 4–
6 kohdassa tarkoitettujen rikosten
lapsiuhrien osalta syytteeseenpanosta tai 
seuraamusten määräämisestä siltä osin 
kuin osallistuminen laittomaan toimintaan 
on suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
4 artiklassa ja 5 artiklan 4–6 kohdassa 
tarkoitettujen rikosten lapsiuhreja ei 
panna syytteeseen ja että heille ei määrätä 
seuraamuksia siltä osin kuin 
osallistuminen laittomaan toimintaan on 
suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Or. en

Perustelu

Jotta hyväksikäytetyille lapsille voidaan tarjota paras suojelu, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava eikä ainoastaan tehtävä mahdolliseksi, että laittomaan toimintaan tällaisten 
rikosten kohteeksi joutumisen seurauksena osallistuvia lapsia ei syytetä eikä rangaista.
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Tarkistus 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tehtävä mahdolliseksi 
luopua 4 artiklassa ja 5 artiklan 4–
6 kohdassa tarkoitettujen rikosten 
lapsiuhrien osalta syytteeseenpanosta tai 
seuraamusten määräämisestä siltä osin 
kuin osallistuminen laittomaan toimintaan 
on suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Jäsenvaltioiden on omien 
oikeusjärjestelmiensä perusperiaatteiden 
mukaisesti toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
toimivaltaisilla kansallisilla 
viranomaisilla on oikeus olla syyttämättä 
tai määräämättä seurauksia 4 artiklassa ja 
5 artiklan 4–6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten lapsiuhrien osalta siltä osin kuin 
osallistuminen laittomaan toimintaan on 
suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Or. en

Tarkistus 239
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tehtävä mahdolliseksi 
luopua 4 artiklassa ja 5 artiklan 4–
6 kohdassa tarkoitettujen rikosten
lapsiuhrien osalta syytteeseenpanosta tai 
seuraamusten määräämisestä siltä osin 
kuin osallistuminen laittomaan toimintaan 
on suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
4 artiklassa ja 5 artiklan 4–6 kohdassa 
tarkoitettujen rikosten lapsiuhreja ei 
panna syytteeseen ja että heille ei määrätä 
seuraamuksia siltä osin kuin 
osallistuminen laittomaan toimintaan on 
suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Or. en

Tarkistus 240
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tehtävä mahdolliseksi 
luopua 4 artiklassa ja 5 artiklan 4–
6 kohdassa tarkoitettujen rikosten
lapsiuhrien osalta syytteeseenpanosta tai 
seuraamusten määräämisestä siltä osin 
kuin osallistuminen laittomaan toimintaan 
on suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Jäsenvaltiot eivät saa panna syytteeseen
4 artiklassa ja 5 artiklan 4–6 kohdassa 
tarkoitettujen rikosten lapsiuhreja tai 
määrätä heille seuraamuksia siltä osin 
kuin osallistuminen laittomaan toimintaan 
on suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Or. en

Perustelu

Ei voida ajatella, että lapsiuhri kykenee antamaan suostumuksensa prostituutioon tai 
osallistumiseen lasten hyväksikäyttöä esittäviin kuviin. Vastuu rikoksesta on yksinomaan sen 
tekijällä riippumatta uhrilta mahdollisesti saadusta väitetystä "suostumuksesta".

Tarkistus 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tehtävä mahdolliseksi 
luopua 4 artiklassa ja 5 artiklan 4–
6 kohdassa tarkoitettujen rikosten
lapsiuhrien osalta syytteeseenpanosta tai 
seuraamusten määräämisestä siltä osin 
kuin osallistuminen laittomaan toimintaan 
on suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Jäsenvaltiot eivät saa panna syytteeseen
4 artiklassa ja 5 artiklan 4–6 kohdassa 
tarkoitettujen rikosten lapsiuhreja tai 
määrätä heille seuraamuksia siltä osin 
kuin osallistuminen laittomaan toimintaan 
on suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Or. en

Tarkistus 242
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tehtävä mahdolliseksi 
luopua 4 artiklassa ja 5 artiklan 4–
6 kohdassa tarkoitettujen rikosten 
lapsiuhrien osalta syytteeseenpanosta tai 
seuraamusten määräämisestä siltä osin 
kuin osallistuminen laittomaan toimintaan 
on suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Jäsenvaltiot eivät saa panna lapsiuhreja 
syytteeseen tai määrätä heille 
seuraamuksia 4 artiklassa ja 5 artiklan 4–
6 kohdassa tarkoitetuista rikoksista siltä 
osin kuin osallistuminen laittomaan 
toimintaan on suora seuraus rikosten 
kohteeksi joutumisesta.

Or. en

Perustelu

Ei voida ajatella, että lapsiuhri kykenee antamaan suostumuksensa prostituutioon tai 
osallistumiseen lasten hyväksikäyttöä esittäviin kuviin. Vastuu rikoksesta on yksinomaan sen 
tekijällä riippumatta uhrilta mahdollisesti saadusta väitetystä "suostumuksesta".

Tarkistus 243
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinta tai niistä 
syytteeseenpano eivät edellytä uhrin 
tekemää ilmoitusta tai nostamaa syytettä ja 
että rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa 
myös siinä tapauksessa, että uhri on 
peruuttanut lausuntonsa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tutkinta toteutetaan 
pitäen aina mielessä lapsen etu ja 
oikeudet ja että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinta tai niistä 
syytteeseenpano eivät edellytä uhrin 
tekemää ilmoitusta tai nostamaa syytettä ja 
että rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa 
myös siinä tapauksessa, että uhri on 
peruuttanut lausuntonsa.

Or. en

Perustelu

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklassa sanotaan, että lapsen edun on oltava 
keskeisenä periaatteena kaikissa lapsen oikeuksia suojaavissa oikeudellisissa välineissä, myös 
lainsäädännössä, jolla torjutaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja riistoa ja lapsia 
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hyväksikäyttäviä kuvia.

Tarkistus 244
Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinta tai niistä 
syytteeseenpano eivät edellytä uhrin 
tekemää ilmoitusta tai nostamaa syytettä ja 
että rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa 
myös siinä tapauksessa, että uhri on 
peruuttanut lausuntonsa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinta tai niistä 
syytteeseenpano eivät edellytä uhrin tai 
tämän edustajan tekemää ilmoitusta tai 
nostamaa syytettä ja että 
rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa myös 
siinä tapauksessa, että uhri on peruuttanut 
lausuntonsa.

Or. en

Tarkistus 245
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tutkinta toteutetaan 
pitäen aina mielessä lapsen etu ja 
oikeudet ja että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinta tai niistä 
syytteeseenpano eivät edellytä uhrin 
tekemää ilmoitusta tai nostamaa syytettä 
ja että rikosoikeudenkäyntiä voidaan 
jatkaa myös siinä tapauksessa, että uhri 
on peruuttanut lausuntonsa.

Or. en
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Perustelu

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklassa sanotaan, että lapsen edun on oltava 
keskeisenä periaatteena kaikissa lapsen oikeuksia suojaavissa oikeudellisissa välineissä, myös 
lainsäädännössä, jolla torjutaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja riistoa ja lapsia 
hyväksikäyttäviä kuvia.

Tarkistus 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 3 artiklassa, 4 
artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 5–11 kohdassa 
sekä 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista 
rikoksista syytteeseenpano on mahdollista 
riittävän pitkän ajan sen jälkeen kun uhri 
on tullut täysi-ikäiseksi, rikoksen vakavuus 
huomioon ottaen.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 3 artiklassa, 4 
artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 5–11 kohdassa 
sekä 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista 
rikoksista syytteeseenpano on mahdollista 
riittävän pitkän ajan, jonka on oltava 
vähintään 15 vuotta, sen jälkeen kun uhri 
on tullut täysi-ikäiseksi, rikoksen vakavuus 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 247
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 3 artiklassa, 4 
artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 5–11 kohdassa 
sekä 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista 
rikoksista syytteeseenpano on mahdollista 
riittävän pitkän ajan sen jälkeen kun uhri 
on tullut täysi-ikäiseksi, rikoksen vakavuus 
huomioon ottaen.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 3 artiklassa, 4 
artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 5–11 kohdassa 
sekä 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista 
rikoksista syytteeseenpano on mahdollista 
vähintään 20 vuoden ajan sen jälkeen kun 
uhri on tullut täysi-ikäiseksi, rikoksen 
vakavuus huomioon ottaen. Komissio 
edistää tämän vuoksi kansallisissa laeissa 
säädettyjen vanhentumisaikojen 
yhdenmukaistamista, jotta vältyttäisiin 
sekaannuksilta tai virheiltä, kun
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lainvalvontaviranomaiset tekevät 
valtioiden rajat ylittävää tutkintaa.

Or. en

Tarkistus 248
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinnasta ja 
syytteeseenpanosta vastaavilla henkilöillä, 
yksiköillä ja muilla elimillä on käytössään 
tehokkaat tutkintavälineet sekä 
mahdollisuus peitetoimiin ainakin niissä 
tapauksissa, joihin liittyy tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöä.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinnasta ja 
syytteeseenpanosta vastaavilla henkilöillä, 
yksiköillä ja muilla elimillä on käytössään 
tehokkaat tutkintavälineet.

Or. en

Tarkistus 249
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit
erityisesti analysoimalla 
lapsipornografista aineistoa, kuten 
valokuvia tai audiovisuaalisia 
nauhoitteita, jotka on toimitettu tai ovat 
saatavilla tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit.

Or. en
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Tarkistus 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla lapsipornografista 
aineistoa, kuten valokuvia tai 
audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on 
toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat 
jäsenvaltioiden ja EU:n 
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen
tunnistaa 3–7 artiklassa tarkoitettujen 
rikosten uhrit erityisesti analysoimalla 
lapsipornografista aineistoa, kuten 
valokuvia tai audiovisuaalisia nauhoitteita, 
jotka on toimitettu tai ovat saatavilla tieto-
ja viestintätekniikan välityksellä.

Or. en

Tarkistus 251
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla lapsipornografista 
aineistoa, kuten valokuvia tai 
audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on 
toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla lapsipornografista 
aineistoa, kuten valokuvia tai 
audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on 
toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä, ja niiden on 
tuettava näitä tutkintaryhmiä tai 
-yksiköitä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot huolehtivat tarvittavista rahoitus- ja henkilöresursseista, joilla 
varmistetaan, että perustetut tutkintaryhmät ovat täysin toimintakykyisiä ja tehokkaita.
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Tarkistus 252
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla lapsipornografista 
aineistoa, kuten valokuvia tai
audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on 
toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla lapsipornografista 
aineistoa, kuten valokuvia tai 
audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on 
toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä, ja niiden on 
tuettava näitä tutkintaryhmiä tai 
-yksiköitä.

Or. enPerustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot huolehtivat tarvittavista rahoitus- ja henkilöresursseista, joilla 
varmistetaan, että perustetut tutkintaryhmät ovat täysin toimintakykyisiä ja tehokkaita.

Tarkistus 253
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla lapsipornografista 
aineistoa, kuten valokuvia tai 
audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on 
toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla lapsipornografista 
aineistoa, kuten valokuvia tai 
audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on 
toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä. Lisäksi on 
tärkeää varmistaa, että lapsipornografiaa 
koskevaan tutkintaan sisällytetään uhrien 
tunnistaminen. Poliisin, valtiosta 
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riippumattomien järjestöjen ja 
sosiaaliviranomaisten välinen yhteistyö on 
tärkeää tutkinnan aikana, jotta lapsiuhrit 
saavat asianmukaista apua ja tukea. On 
tärkeää, että työhön osallistuu 
asianmukaisen koulutuksen saaneita 
ammattihenkilöitä (opettajia, psykologeja, 
sosiaalityöntekijöitä, asianajajia), etenkin 
kun on kyse ennaltaehkäisevästä työstä ja 
uhrien suojelusta.

Or. lt

Tarkistus 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla lapsipornografista 
aineistoa, kuten valokuvia tai 
audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on 
toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa 
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla lapsipornografista 
aineistoa, kuten valokuvia tai 
audiovisuaalisia nauhoitteita, jotka on 
toimitettu tai ovat saatavilla tieto- ja 
viestintätekniikan välityksellä. Tätä 
tarkoitusta varten on luotava järjestelyt, 
joilla varmistetaan 
lainvalvontaviranomaisten, 
oikeusviranomaisten, 
sosiaaliviranomaisten, tieto- ja 
viestintätekniikka-alan ja 
kansalaisjärjestöjen välinen tehokas 
yhteistyö ja tietämyksen siirto. Poliisin ja 
sosiaaliviranomaisten olisi työskenneltävä 
yhdessä näissä tapauksissa, jotta lasten 
tarpeisiin vastataan asiaankuuluvalla 
tavalla ja jotta he saavat asianmukaisen 
hoidon, kun heidät tunnistetaan.

Or. en
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Tarkistus 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten osalta 
varmistettava, että näiden rikosten 
tutkinnasta ja niitä koskevasta 
syytteeseenpanosta rikoslainsäädännön 
nojalla vastaavia viranomaisia ei kierretä 
muiden sellaisten elinten suorittamalla 
sisäisellä tutkinnalla, joilla ei ole samaa 
rikoslainsäädännön mukaista valtaa. 
Tällaisella tutkinnalla voi olla oma 
informatiivinen arvonsa, mutta se ei 
missään nimessä ole samanarvoinen kuin 
rikoslainsäädännön mukaisten 
viranomaisten suorittama tutkinta eikä se 
voi korvata niitä.

Or. en

Tarkistus 256
Michèle Striffler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kannustaakseen 
henkilöitä, jotka tietävät jotakin 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista tai 
vilpittömässä mielessä epäilevät tällaista 
rikosta, ilmoittamaan tietonsa 
toimivaltaisille viranomaisille.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kannustaakseen 
henkilöitä, jotka tietävät jotakin 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista tai 
vilpittömässä mielessä epäilevät tällaista 
rikosta, ilmoittamaan tietonsa 
toimivaltaisille viranomaisille.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaiset henkilöt voidaan asettaa 
rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos he 
eivät auta vaarassa olevaa henkilöä.

Or. fr
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Tarkistus 257
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
tiedotuskampanjoita 
vihjepuhelinnumerosta 116, jotta 
varmistetaan, että lapset ovat tietoisia 
vihjelinjan olemassaolosta.

Or. en

Tarkistus 258
Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet ulottaakseen 
lainkäyttövaltansa 3–7 artiklassa 
tarkoitettuihin rikoksiin, jos

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet ulottaakseen 
lainkäyttövaltansa 3–7 artiklassa ja 
21 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, jos

Or. en

Tarkistus 259
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) rikoksen on tehnyt kyseisen jäsenvaltion 
kansalainen tai henkilö, jonka vakinainen 
asuinpaikka sijaitsee jäsenvaltion 
alueella, tai

b) rikoksen on tehnyt kyseisen jäsenvaltion 
kansalainen tai

Or. de



AM\854749FI.doc 117/159 PE456.647v02-00

FI

Tarkistus 260
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) rikoksen uhri on kyseisen jäsenvaltion 
kansalainen tai henkilö, jonka vakinainen 
asuinpaikka sijaitsee jäsenvaltion 
alueella, tai

c) rikoksen uhri on kyseisen jäsenvaltion 
kansalainen tai 

Or. de

Tarkistus 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3–7 artiklassa tarkoitettujen 
rikosten uhreille on annettava apua, tukea 
ja suojelua lapsen etu huomioon ottaen.

1. Edellä 3–7 artiklassa tarkoitettujen 
rikosten uhreille on annettava apua, tukea 
ja suojelua lapsen etu huomioon ottaen.
Jotta lapsen vanhemmat tai huoltajat 
pystyisivät paremmin auttamaan lastaan 
oikeudenkäynnin aikana ja 
toipumisprosessissa, apua ja koulutusta 
olisi annettava myös heille, jollei heitä 
pidetä epäiltyinä kyseiseen rikokseen.

Or. en

Tarkistus 262
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on seuraavien 
toimien avulla varmistettava, että uhrien 
oikeudet toteutuvat täydellisesti:
a) lapsiuhreille tiedotetaan heidän 
oikeuksistaan ja käytettävissään olevista 
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palveluista ja, lukuun ottamatta silloin, 
kun he eivät halua sellaista tietoa, siitä, 
mihin heidän rikosilmoituksensa on 
johtanut, syytteistä, tutkinnan tai 
oikeudenkäynnin yleisestä edistymisestä 
ja heidän roolistaan siinä samoin kuin 
heidän tapauksensa lopputuloksesta;
b) varmistetaan ainakin sellaisissa 
tapauksissa, joissa uhrit ja heidän 
perheensä saattavat olla vaarassa, että 
heille voidaan tarvittaessa ilmoittaa, kun 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan 
tilapäisesti tai lopullisesti;
c) suojellaan lapsiuhrien yksityisyyttä, 
identiteettiä ja kuvaa ja toteutetaan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
toimia, joilla estetään kaiken sellaisen 
tiedon yleinen jakaminen, joka voisi 
johtaa heidän tunnistamiseensa;
d) tarjotaan lapsiuhreille samoin kuin 
heidän perheilleen ja heidän puolestaan 
todistaneille turvaa uhkailulta, kostolta ja 
joutumiselta uudelleen uhriksi;
e) varmistetaan, että yhteydenpitoa uhrien 
ja tekijöiden välillä vältetään 
tuomioistuimen ja 
lainvalvontaviranomaisten tiloissa, ellei 
toimivaltainen viranomainen päätä toisin 
lapsen edun takia tai ellei tutkinta tai 
oikeudenkäyntimenettely vaadi sellaista 
yhteydenpitoa.

Or. en

Perustelu

Jotta uhrien oikeudet tulevat täysimääräisesti varmistettua, on säännöksiin sisällytettävä 
lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen (2007) 30 artiklaan sisältyviä seikkoja.

Tarkistus 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi) 



AM\854749FI.doc 119/159 PE456.647v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisissa tapauksissa, joissa 
seksuaalinen hyväksikäyttö ja 
seksuaalinen riisto tapahtuvat perheen 
sisällä, sukulaisten tai ystävien 
keskuudessa, koululiikunnassa, kirkon 
piirissä tai muussa lapsen jokapäiväiseen 
elämään liittyvässä ympäristössä, että 
lapsiuhrin sekä muiden perheenjäsenten, 
jotka eivät ole olleet osallisina rikokseen, 
suojelemiseksi ja auttamiseksi toteutetaan 
tarvittavat toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Heti kun toimivaltaisilla 
viranomaisilla on viitteitä siitä, että lapsi 
on saattanut joutua tämän direktiivin 3–
7 artiklassa tarkoitetun rikoksen 
kohteeksi, lapsiuhrin tilanne arvioidaan 
yksilöllisesti ottaen asianmukaisesti 
huomioon lapsen näkemykset, tarpeet ja 
huolenaiheet. Sosiaaliviranomaisten on 
oltava läsnä tässä arvioinnissa, jonka 
tarkoituksena on:
a) määrittää uhrin kypsyysaste;
b) määrittää uhrin antamaa suostumusta 
koskevat parametrit;
c) todentaa uhrin ikä;
d) määrittää mahdolliset psyykkiset tai 
fyysiset vahingot sekä se, onko käytetty 
pakottamista;
e) tarkistaa, ovatko jonkun 
perheenjäsenen tai jonkun uhrin kanssa 
läheisesti tekemisissä olleen henkilön edut 
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ristiriidassa uhrin etujen kanssa.
Jäsenvaltioiden on arvioinnin perusteella 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrien fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista toipumista sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä tuetaan 
erityistoimin, kuten huolehtimalla 
asianmukaisesta ja turvallisesta
majoituksesta, tarjoamalla aineellista 
apua ja lääketieteellistä hoitoa, johon 
kuuluu myös psykologinen tuki ja 
neuvonta, sekä huolehtimalla 
koulutuksen saannista. Uhreista, joilla on 
erityistarpeita, on myös huolehdittava 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrille annettavan 
avun ja tuen ehtona ei ole uhrin valmius 
toimia yhteistyössä rikostutkinnassa ja/tai 
oikeudenkäynnissä.

Or. en

Tarkistus 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lapsen henkilöllisyys suojataan ennen 
rikosoikeudenkäyntiä, sen aikana sekä 
sen jälkeen riippumatta lapsen 
valmiudesta toimia yhteistyössä 
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rikostutkinnassa ja/tai 
oikeudenkäynnissä.

Or. en

Tarkistus 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 d. Jäsenvaltioiden sosiaaliviranomaiset 
luovat yhteyksiä paikallisiin 
kansalaisjärjestöihin tai paikallisiin 
tukiverkostoihin, jotka toimivat 
seksuaalisen hyväksikäytön tai riiston 
uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi, 
jotta uhrit saavat kaiken tarvittavan 
suojan ja avun ja jotta uhrit saavat 
riittävästi tukea ja suojaa riittävän 
pitkään sen jälkeen, kun he ovat 
täyttäneet kahdeksantoista vuotta.

Or. en

Tarkistus 268
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on seuraavien 
toimien avulla varmistettava, että uhrien 
oikeudet toteutuvat täydellisesti:
a) lapsiuhreille tiedotetaan heidän 
oikeuksistaan ja käytettävissään olevista 
palveluista ja, lukuun ottamatta silloin, 
kun he eivät halua sellaista tietoa, siitä, 
mihin heidän rikosilmoituksensa on 
johtanut, syytteistä, tutkinnan tai 
oikeudenkäynnin yleisestä edistymisestä 
ja heidän roolistaan siinä samoin kuin 
heidän tapauksensa lopputuloksesta;
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b) varmistetaan ainakin sellaisissa 
tapauksissa, joissa uhrit ja heidän 
perheensä saattavat olla vaarassa, että 
heille voidaan tarvittaessa ilmoittaa, kun 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan 
tilapäisesti tai lopullisesti;
c) suojellaan lapsiuhrien yksityisyyttä, 
identiteettiä ja kuvaa ja toteutetaan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
toimia, joilla estetään kaiken sellaisen 
tiedon yleinen jakaminen, joka voisi 
johtaa heidän tunnistamiseensa;
d) tarjotaan lapsiuhreille samoin kuin 
heidän perheilleen ja heidän puolestaan 
todistaneille turvaa uhkailulta, kostolta ja 
joutumiselta uudelleen uhriksi;
e) varmistetaan, että yhteydenpitoa uhrien 
ja tekijöiden välillä vältetään 
tuomioistuimen ja 
lainvalvontaviranomaisten tiloissa, ellei 
toimivaltainen viranomainen päätä toisin 
lapsen parhaan edun takia tai ellei 
tutkinta tai oikeudenkäyntimenettely 
vaadi sellaista yhteydenpitoa.

Or. enPerustelu

Jotta uhrien oikeudet tulevat täysimääräisesti varmistettua, on suositeltavaa sisällyttää 
säännöksiin lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan 
tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (2007) 30 artiklaan sisältyviä seikkoja.

Tarkistus 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Uhrien auttaminen ja tukeminen Poistetaan.
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrit saavat apua ja 
tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen 
aikana ja tarvittavan ajan sen jälkeen, 
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jotta he voivat hyödyntää uhrin asemasta
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 
2001/220/YOS ja tässä direktiivissä 
säädettyjä oikeuksiaan.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ennen kuin 
käynnistetään toimia, joilla pyritään 
auttamaan ja tukemaan uhrien fyysistä ja 
psykososiaalista toipumista sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä, lapsiuhrin tilanne 
arvioidaan yksilöllisesti ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen 
näkemykset, tarpeet ja huolenaiheet.
3. Edellä 3–7 artiklassa tarkoitettujen 
rikosten uhreja on pidettävä 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 2 artiklan 
2 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan ja 
14 artiklan 1 kohdan mukaisesti erityisen 
haavoittuvina.
4. Jäsenvaltioiden on, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
toteutettava toimenpiteitä avun ja tuen 
tarjoamiseksi uhrin perheelle. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
sovellettava asianomaiseen perheeseen 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 
4 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 270
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrit saavat apua ja 
tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen 
aikana ja tarvittavan ajan sen jälkeen, 
jotta he voivat hyödyntää uhrin asemasta 

Poistetaan.
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rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 
2001/220/YOS ja tässä direktiivissä 
säädettyjä oikeuksiaan.

Or. enPerustelu

Siirretty 19 artiklaan.

Tarkistus 271
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrit saavat apua ja 
tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen 
aikana ja tarvittavan ajan sen jälkeen, jotta 
he voivat hyödyntää uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 
2001/220/YOS12 ja tässä direktiivissä 
säädettyjä oikeuksiaan.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrit saavat apua ja 
tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen 
aikana ja tarvittavan ajan sen jälkeen, jotta 
he voivat hyödyntää uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 2001/220/YOS 
ja tässä direktiivissä säädettyjä 
oikeuksiaan. Jäsenvaltioiden on ennen 
kaikkea toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
tutussa ystävä- tai perhepiirissä 
tapahtuneesta hyväksikäytöstä ilmoittavia 
lapsia suojellaan.

Or. el

Tarkistus 272
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lapselle annetaan 
apua ja tukea heti, kun toimivaltaisilla 
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viranomaisilla on viitteitä siitä, että tämä 
on saattanut joutua 3–7 artiklassa 
tarkoitetun rikoksen kohteeksi.

Or. en

Perustelu

Vankka kansallinen lastensuojelu ja lapsiystävälliset oikeusjärjestelmät muodostavat 
perustan lasten suojelemiselle direktiiviehdotuksessa tarkoitetuilta rikoksilta. 
Direktiiviehdotukseen olisi tehtävä muutoksia, joilla varmistetaan, että jokaisessa 
jäsenvaltiossa on käytössä lastensuojelujärjestelmiä ja monialaisia järjestelmiä.

Tarkistus 273
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lapsi saa tietoa 
oikeuksistaan ja etenkin oikeudestaan 
apuun ja tukeen heti, kun toimivaltaisilla
viranomaisilla on viitteitä siitä, että tämä 
on saattanut joutua 3–7 artiklassa 
tarkoitetun rikoksen kohteeksi.

Or. enPerustelu

Vankka kansallinen lastensuojelu ja lapsiystävälliset oikeusjärjestelmät muodostavat 
perustan lasten suojelemiselle direktiiviehdotuksessa tarkoitetuilta rikoksilta. 
Direktiiviehdotukseen olisi tehtävä muutoksia, joilla varmistetaan, että jokaisessa 
jäsenvaltiossa on käytössä lastensuojelujärjestelmiä ja monialaisia järjestelmiä.

Tarkistus 274
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
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tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrille annettavan 
avun ja tuen ehtona ei ole uhrin valmius 
toimia yhteistyössä rikostutkinnassa, 
syytteeseenpanossa ja oikeudenkäynnissä.

Or. en

Tarkistus 275
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lapselle annetaan 
apua ja tukea heti, kun toimivaltaisilla 
viranomaisilla on viitteitä siitä, että tämä 
on saattanut joutua 3–7 artiklassa 
tarkoitetun rikoksen kohteeksi.

Or. en

Tarkistus 276
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lapsi saa tietoa 
oikeuksistaan ja etenkin oikeudestaan 
apuun ja tukeen heti, kun toimivaltaisilla 
viranomaisilla on viitteitä siitä, että tämä 
on saattanut joutua 3–7 artiklassa 
tarkoitetun rikoksen kohteeksi.

Or. en



AM\854749FI.doc 127/159 PE456.647v02-00

FI

Tarkistus 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ennen kuin 
käynnistetään toimia, joilla pyritään 
auttamaan ja tukemaan uhrien fyysistä ja 
psykososiaalista toipumista sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä, lapsiuhrin tilanne 
arvioidaan yksilöllisesti ottaen
asianmukaisesti huomioon lapsen 
näkemykset, tarpeet ja huolenaiheet.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ennen kuin 
käynnistetään toimia, joilla pyritään 
auttamaan ja tukemaan uhrien fyysistä ja 
psykososiaalista toipumista sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä, lapsiuhrin tilanne 
arvioidaan yksilöllisesti, ja niiden on tätä 
tarkoitusta varten laadittava yksilöllisiä 
kuntoutusohjelmia, joissa otetaan
asianmukaisesti huomioon lapsen 
näkemykset, tarpeet ja huolenaiheet.

Or. it

Tarkistus 278
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sellaisten 
tehokkaiden lastensuojelujärjestelmien ja 
monialaisten rakenteiden perustamiseksi, 
joilla varmistetaan uhreille tarvittava apu 
ja tuki lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, joko 
huolehtimalla siitä, että jäsenvaltion 
julkisten palvelujen piirissä on 
käytettävissä erityiskoulutuksen saanutta 
henkilökuntaa, tai tunnustamalla ja 
rahoittamalla uhrien tukemiseksi toimivia 
järjestöjä, kuten valtiosta riippumattomia 
järjestöjä, muita asiaankuuluvia järjestöjä 
tai uhrien auttamiseksi toimivia muita 
kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Or. en
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Perustelu

Vankka kansallinen lastensuojelu ja lapsiystävälliset oikeusjärjestelmät muodostavat 
perustan lasten suojelemiselle direktiiviehdotuksessa tarkoitetuilta rikoksilta. 
Direktiiviehdotukseen olisi tehtävä muutoksia, joilla varmistetaan, että jokaisessa 
jäsenvaltiossa on käytössä lastensuojelujärjestelmiä ja monialaisia järjestelmiä.

Tarkistus 279
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sellaisten 
tehokkaiden lastensuojelujärjestelmien ja 
monialaisten rakenteiden perustamiseksi, 
joilla varmistetaan uhreille tarvittava apu 
ja tuki lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, joko 
huolehtimalla siitä, että jäsenvaltion 
julkisten palvelujen piirissä on 
käytettävissä erityiskoulutuksen saanutta 
henkilökuntaa, tai tunnustamalla ja 
rahoittamalla uhrien tukemiseksi toimivia 
järjestöjä, kuten valtiosta riippumattomia 
järjestöjä, muita asiaankuuluvia järjestöjä 
tai uhrien auttamiseksi toimivia muita 
kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Or. en

Tarkistus 280
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
toteutettava toimenpiteitä avun ja tuen 
tarjoamiseksi uhrin perheelle. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 

4. Jäsenvaltioiden on, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
toteutettava toimenpiteitä avun ja tuen 
tarjoamiseksi uhrin perheelle. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista, sovellettava
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sovellettava asianomaiseen perheeseen 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 
4 artiklaa.

asianomaiseen perheeseen neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 4 artiklaa
riippumatta siitä, onko pantu vireille 
rikostutkinta tai oikeudenkäynti.

Or. en

Perustelu

Vankka kansallinen lastensuojelu ja lapsiystävälliset oikeusjärjestelmät muodostavat 
perustan lasten suojelemiselle direktiiviehdotuksessa tarkoitetuilta rikoksilta. 
Direktiiviehdotukseen olisi tehtävä muutoksia, joilla varmistetaan, että jokaisessa 
jäsenvaltiossa on käytössä lastensuojelujärjestelmiä ja monialaisia järjestelmiä.

Tarkistus 281
Mariya Nedelcheva

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
toteutettava toimenpiteitä avun ja tuen 
tarjoamiseksi uhrin perheelle. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
sovellettava asianomaiseen perheeseen 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 
4 artiklaa.

4. Jäsenvaltioiden on, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista, toteutettava 
toimenpiteitä avun ja tuen tarjoamiseksi 
uhrin perheelle. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista, sovellettava 
asianomaiseen perheeseen neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 4 artiklaa.

Or. fr

Tarkistus 282
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
toteutettava toimenpiteitä avun ja tuen 
tarjoamiseksi uhrin perheelle. 

4. Jäsenvaltioiden on, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
toteutettava toimenpiteitä avun ja tuen 
tarjoamiseksi uhrin perheelle. 
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Jäsenvaltioiden on erityisesti, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
sovellettava asianomaiseen perheeseen 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 
4 artiklaa.

Jäsenvaltioiden on erityisesti, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista, sovellettava 
asianomaiseen perheeseen neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 4 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 283
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat lainsäädäntö- tai muut 
toimenpiteet kannustaakseen ja 
tukeakseen sellaisten esimerkiksi puhelin-
tai verkkopäivystyspalvelujen 
perustamista, joissa soittajille tarjotaan 
neuvoja luottamuksellisesti tai heidän 
anonymiteettiaan asianmukaisesti 
kunnioittaen.

Or. en

Tarkistus 284
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat lainsäädäntö- tai muut 
toimenpiteet kannustaakseen ja 
tukeakseen sellaisten esimerkiksi puhelin-
tai verkkopäivystyspalvelujen 
perustamista, joissa soittajille tarjotaan 
neuvoja luottamuksellisesti tai heidän 
anonymiteettiaan asianmukaisesti 
kunnioittaen.

Or. en
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Perustelu

Vankka kansallinen lastensuojelu ja lapsiystävälliset oikeusjärjestelmät muodostavat 
perustan lasten suojelemiselle direktiiviehdotuksessa tarkoitetuilta rikoksilta. 
Direktiiviehdotukseen olisi tehtävä muutoksia, joilla varmistetaan, että jokaisessa 
jäsenvaltiossa on käytössä lastensuojelujärjestelmiä ja monialaisia järjestelmiä.

Tarkistus 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Lapsiuhrien suojelu rikostutkinnassa ja -
oikeudenkäynnissä

Lapsiuhrien auttaminen, tukeminen ja
suojelu rikostutkinnassa ja
-oikeudenkäynnissä

Or. en

Tarkistus 286
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tiedottaakseen 
lapsiuhreille heidän oikeuksistaan ja 
heidän käytettävissään olevista palveluista 
ja, lukuun ottamatta silloin, kun he eivät 
halua sellaista tietoa, siitä, mihin heidän 
rikosilmoituksensa on johtanut, syytteistä, 
tutkinnan tai oikeudenkäynnin yleisestä 
edistymisestä ja heidän roolistaan siinä 
samoin kuin heidän tapauksensa 
lopputuloksesta.

Or. en

Perustelu

Lapsiuhrien kanssa työskentelevien valtiosta riippumattomien järjestöjen laajan kokemuksen 
perusteella on todettavissa, että 19 artiklasta puuttuu joitakin tärkeitä toimenpiteitä, joiden 
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tarkoituksena on suojella uhreja rikostutkinnassa ja -oikeudenkäynnissä.

Tarkistus 287
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrit saavat apua ja 
tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen 
aikana ja tarvittavan ajan sen jälkeen, 
jotta he voivat hyödyntää uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 
2001/220/YOS ja tässä direktiivissä 
säädettyjä oikeuksiaan.

Or. en

Perustelu

Lapsiuhrien kanssa työskentelevien valtiosta riippumattomien järjestöjen laajan kokemuksen 
perusteella on todettavissa, että 19 artiklasta puuttuu joitakin tärkeitä toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on suojella uhreja rikostutkinnassa ja -oikeudenkäynnissä.

Tarkistus 288
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että rikostutkinta ja 
-oikeudenkäynti suoritetaan lapsen edun 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Lapsiuhrien kanssa työskentelevien valtiosta riippumattomien järjestöjen laajan kokemuksen 
perusteella on todettavissa, että 19 artiklasta puuttuu joitakin tärkeitä toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on suojella uhreja rikostutkinnassa ja -oikeudenkäynnissä.

Tarkistus 289
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tutkinta suoritetaan 
nopeasti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Perustelu

Lapsiuhrien kanssa työskentelevien valtiosta riippumattomien järjestöjen laajan kokemuksen 
perusteella on todettavissa, että 19 artiklasta puuttuu joitakin tärkeitä toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on suojella uhreja rikostutkinnassa ja -oikeudenkäynnissä.

Tarkistus 290
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 e kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 e. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tutkinta ja 
rikosoikeudenkäynti eivät pahenna lapsen 
kokemaa traumaa.

Or. en

Perustelu

Lapsiuhrien kanssa työskentelevien valtiosta riippumattomien järjestöjen laajan kokemuksen 
perusteella on todettavissa, että 19 artiklasta puuttuu joitakin tärkeitä toimenpiteitä, joiden 
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tarkoituksena on suojella uhreja rikostutkinnassa ja -oikeudenkäynnissä.

Tarkistus 291
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 f kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 f. Kunkin jäsenvaltion on tutkinnan ja 
oikeudenkäynnin yhteydessä sovellettava 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 13 artiklan 
1 ja 2 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Lapsiuhrien kanssa työskentelevien valtiosta riippumattomien järjestöjen laajan kokemuksen 
perusteella on todettavissa, että 19 artiklasta puuttuu joitakin tärkeitä toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on suojella uhreja rikostutkinnassa ja -oikeudenkäynnissä.

Tarkistus 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että oikeusviranomaiset 
nimeävät lapsiuhrille erityisedustajan 
rikoksen tutkinnassa ja 
oikeudenkäynnissä, jos 
vanhempainvastuunkantajat eivät 
kansallisen lain perusteella voi edustaa 
lasta heidän ja lapsiuhrin välisen 
eturistiriidan vuoksi tai jos lapsi on ilman 
huoltajaa tai joutunut eroon perheestään.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lapsiuhrille annetaan 
riittävästi aikaa päättää, tekeekö hän 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa rikosoikeudenkäynnissä.

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

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 3–7 artiklassa tarkoitettujen 
rikosten uhreja on pidettävä 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 2 artiklan 
2 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan ja 
14 artiklan 1 kohdan mukaisesti erityisen 
haavoittuvina.

Or. en

Tarkistus 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
toteutettava toimenpiteitä avun ja tuen 
tarjoamiseksi uhrin perheelle. 
Jäsenvaltioiden on erityisesti, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
sovellettava asianomaiseen perheeseen 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 
4 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että oikeusviranomaiset 
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nimeävät lapsiuhrille erityisedustajan 
rikoksen tutkinnassa ja 
oikeudenkäynnissä, jos 
vanhempainvastuunkantajat eivät 
kansallisen lain perusteella voi edustaa 
lasta heidän ja lapsiuhrin välisen 
eturistiriidan vuoksi tai jos lapsi on ilman 
huoltajaa tai joutunut eroon perheestään.

Or. en

Tarkistus 296
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tiedottaakseen 
lapsiuhreille heidän oikeuksistaan ja 
heidän käytettävissään olevista palveluista 
ja, lukuun ottamatta silloin, kun he eivät 
halua sellaista tietoa, siitä, mihin heidän 
rikosilmoituksensa on johtanut, syytteistä, 
tutkinnan tai oikeudenkäynnin yleisestä 
edistymisestä ja heidän roolistaan siinä 
samoin kuin heidän tapauksensa 
lopputuloksesta.

Or. en

Tarkistus 297
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uhrit saavat apua ja 
tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen 
aikana ja tarvittavan ajan sen jälkeen, 
jotta he voivat hyödyntää uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
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tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 
2001/220/YOS ja tässä direktiivissä 
säädettyjä oikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 298
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että rikostutkinta ja -
oikeudenkäynti suoritetaan lapsen edun 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 299
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tutkinta suoritetaan 
nopeasti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Tarkistus 300
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 e kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 e. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tutkinta ja 
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rikosoikeudenkäynti eivät pahenna lapsen 
kokemaa traumaa.

Or. en

Tarkistus 301
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 f kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 f. Kunkin jäsenvaltion on tutkinnan ja 
oikeudenkäynnin yhteydessä sovellettava 
puitepäätöksen 2001/220/YOS 13 artiklan 
1 ja 2 kohtaa.

Or. en

Tarkistus 302
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lapset saavat välittömästi ja maksutta
oikeudellista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustajan, myös korvausten hakemista 
varten.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lapsiuhrit saavat välittömästi oikeudellista 
neuvontaa ja asiaankuuluvan 
oikeusjärjestelmän mukaisen uhrin 
aseman mukaisesti oikeudellisen 
edustajan, myös korvausten hakemista 
varten. Oikeudellisen neuvonnan ja 
oikeudellisen edustajan on oltava 
maksuttomia silloin, kun uhrilla ei ole 
riittäviä taloudellisia varoja.

Or. dePerustelu

Uhrien asema rikosoikeudellisissa menettelyissä vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioissa. 
Joissakin tapauksissa uhrin asema on ensin selvennettävä yksiselitteisesti. Siksi on syytä 
viitata kansalliseen oikeusjärjestelmään.
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Tarkistus 303
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lapset saavat välittömästi ja maksutta 
oikeudellista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustajan, myös korvausten hakemista 
varten.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lapset saavat välittömästi ja maksutta 
oikeudellista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustajan, myös korvausten hakemista 
varten. Oikeudellisen neuvonnan ja 
oikeudellisen edustajan on oltava 
maksuttomia silloin, kun uhrilla ei ole 
riittäviä taloudellisia varoja.

Or. de

Tarkistus 304
Ernst Strasser

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) lapsiuhria kuulustellaan 
mahdollisimman pitkälti ilman, että 
rikoksentekijä on paikalla;

Or. en

Tarkistus 305
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) lapsiuhria kuulustellaan ilman, että 
rikoksentekijä on paikalla;

Or. en
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Tarkistus 306
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettuihin rikoksiin liittyvässä 
tutkinnassa voidaan kaikki lapsiuhrin tai 
mahdollisen lapsitodistajan kuulustelut 
videoida ja että videoituja kuulusteluja 
voidaan käyttää todistusaineistona 
rikosoikeudenkäynnissä kansallisen lain 
sääntöjen mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettuihin rikoksiin liittyvässä 
tutkinnassa voidaan lapsiuhrin tai 
mahdollisen lapsitodistajan kuulustelut 
videoida ja että videoituja kuulusteluja 
voidaan käyttää todistusaineistona 
rikosoikeudenkäynnissä kansallisen lain 
sääntöjen mukaisesti, jos se on kunkin 
yksittäisen tapauksen arvioinnin 
perusteella tarpeen.

Or. de

Perustelu

Direktiivissä ei pitäisi säätää kaikkien kuulustelujen – siis myös poliisin ja syyttäjän 
suorittamien kuulustelujen – videoimisesta. Kuulustelun videoiminen ei myöskään ole 
automaattisesti lapsen edun mukaista.

Tarkistus 307
Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet lapsiuhrien edun 
mukaisesti ja ottaen huomioon muut 
ehdottoman välttämättömät edut heidän 
yksityisyytensä, identiteettinsä ja kuvansa 
suojaamiseksi sekä kaiken sellaisen 
tiedon yleisen jakamisen estämiseksi, joka 
voisi johtaa heidän tunnistamiseensa.

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

Ehdotus direktiiviksi
20 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen ja paikallisten 
tukiverkostojen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, joilla 
pyritään lisäämään tietoisuutta ja 
vähentämään lasten riskiä joutua 
seksuaalisen hyväksikäytön, seksuaalisen 
riiston tai seksuaalista hyväksikäyttöä 
esittävien kuvien uhriksi. Nämä 
toimenpiteet olisi osoitettava kaikille 
asianomaisille, myös lapsille, 
vanhemmille ja opettajille, jotta he 
oppisivat tunnistamaan verkko- ja muissa 
ympäristöissä tapahtuvan seksuaalisen 
hyväksikäytön tunnusmerkit.
2. On perustettava päivystyspalveluja, 
jotta lasten, jotka ovat tai saattavat olla 
uhreja, ja asiaankuuluvien 
kansalaisjärjestöjen tai paikallisten 
tukiverkostojen jäsenten välillä on 
turvallinen ja anonyymi viestintäkanava.

Or. en

Tarkistus 309
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
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tarjolla on tehokkaita interventio-ohjelmia 
tai -toimia, joilla pyritään ehkäisemään ja 
minimoimaan lapsiin kohdistuvien 
seksuaalirikosten uusimisen riskiä.
Tällaisten ohjelmien tai toimien olisi 
oltava käytettävissä koko 
rikosoikeudellisen menettelyn ajan, 
vankilassa ja sen ulkopuolella, 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen 
edellytysten mukaisesti.

tarjolla on tehokkaita interventio-ohjelmia 
tai -toimia, joilla pyritään ehkäisemään ja 
minimoimaan lapsiin kohdistuvien 
seksuaalirikosten uusimisen riskiä.

Or. de

Perustelu

Tutkintavankeuden aikana hoitotoimenpiteet ovat ongelmallisia: Niillä on oltava tietty kesto, 
joten niitä on lähes mahdoton organisoida järkevästi, koska tutkintavankeuden kestosta ei ole 
varmuutta. Lisäksi kun tuomio tulee lainvoimaiseksi, henkilö tavallisesti siirretään toiseen 
paikkaan, joten hoidon jatkuvuus on epävarmaa. Tämä saattaa myös olla ristiriidassa tekijää 
koskevan syyttömyysolettaman ja hänen rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyvien 
oikeuksiensa (muun muassa oikeus vaieta) kanssa.

Tarkistus 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ottaen tarvittaessa 
huomioon 1 kohdassa tarkoitetun arvion
3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomitut henkilöt

3. Jotta rikosten uhrien lisäkärsimykset 
vältettäisiin mahdollisimman hyvin,
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–
7 artiklassa tarkoitettuja rikoksia 
koskevissa rikosoikeudenkäynneissä 
voidaan määrätä, että

Or. en

Tarkistus 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

c) saavat kaikki tiedot syistä, joiden 
nojalla heille ehdotetaan osallistumista 
erityisiin ohjelmiin tai toimiin;

c) vältetään mahdollisuuksien mukaan 
uhrien ja tekijöiden välistä katseyhteyttä, 
myös todistamisen, kuten kuulustelun ja 
ristikuulustelun, aikana käyttäen 
erityisesti tarkoituksenmukaista 
viestintätekniikkaa;

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Pääsyn estäminen lapsipornografiaa
sisältäville internetsivustoille

Lapsipornografiaa sisältävien 
internetsivustojen poistaminen

Or. en

Tarkistus 313
Cecilia Wikström

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Pääsyn estäminen lapsipornografiaa 
sisältäville internetsivustoille

Tekniset toimenpiteet lasten 
hyväksikäyttöä esittävää aineistoa 
sisältävien verkkosivujen poistamiseksi

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – otsikko 
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Komission teksti Tarkistus

Pääsyn estäminen lapsipornografiaa 
sisältäville internetsivustoille

Lasten hyväksikäyttöä esittäviä kuvia 
sisältävien verkkosivustojen vastaiset 
toimenpiteet

Or. en

Tarkistus 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Pääsyn estäminen lapsipornografiaa 
sisältäville internetsivustoille

Tekniset toimenpiteet lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä esittävää aineistoa 
sisältävien verkkosivujen poistamiseksi

Or. en

Tarkistus 316
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Pääsyn estäminen lapsipornografiaa 
sisältäville internetsivustoille

Tekniset toimenpiteet lapsipornografian 
poistamiseksi verkosta

Or. en

Tarkistus 317
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lasten 
hyväksikäyttöä esittäviä kuvia sisältävät 
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sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

tai levittävät verkkosivut poistetaan.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

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

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 

Poistetaan.
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mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Or. en

Tarkistus 319
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille.
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat oikeudelliset toimenpiteet, jotta
lasten hyväksikäyttöä esittäviä kuvia 
sisältävät tai levittävät internetsivut 
poistetaan niiden alkulähteellä.
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että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Or. en

Tarkistus 321
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lapsipornografiaa 
sisältävät tai levittävät verkkosivut 
poistetaan.

Or. en

Tarkistus 322
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa
sisältäville tai levittäville internetsivuille.
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
verkkosivut poistetaan kansallisten 
menettelyjen mukaisesti.
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että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Or. en

Tarkistus 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat oikeudelliset toimenpiteet, jotta
EU:ssa tai muualla ylläpidetyillä 
internetsivuilla oleva tai niiden kautta 
levitettävä lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä esittävä aineisto poistetaan 
nopeasti sen alkulähteellä. Edellytyksenä 
on, että samalla toteutetaan selkeät 
oikeudelliset ja juridiset suojatoimet 
erityisesti sen varmistamiseksi, että
todistusaineisto säilyy rikostutkintaa 
varten.

Or. en

Tarkistus 324
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on rajattu 
ehdottomaan välttämättömään, että 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla 
sähköisistä tieto- ja viestintäverkoista 
poistetaan välittömästi alle 18-vuotiaiden 
henkilöiden kanssa tapahtuvaa 
seksuaalista kanssakäymistä esittävä 
aineisto. Tällaisen sisällön poistaminen 
on suoritettava kansallisten menettelyjen 
mukaisesti ja asianmukaisia suojatoimia 
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käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja että 
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

noudattaen sen varmistamiseksi, että 
poistaminen on rajattu ehdottomaan 
välttämättömään. Lisäksi Euroopan 
unionin on käytävä kolmansien maiden 
kanssa neuvotteluja, joiden tarkoituksena 
on tällaisen sisällön pikainen poistamisen 
niiden alueella toimivilta palvelimilta. 
Tämän ohella jäsenvaltioiden, unionin 
toimielinten ja Europolin on vahvistettava 
yhteistyötä INHOPEn kaltaisten 
kansainvälisten vihjelinjojen kanssa, jotta 
tällainen sisältö saadaan poistettua 
nopeasti.

Or. de

Tarkistus 325
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lapsipornografiaa 
sisältävät tai levittävät verkkosivut 
poistetaan varmasti ja oikea-aikaisesti. 
Jäsenvaltioiden on aineiston poistoa 
odotettaessa toteutettava toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niiden alueella 
olevilta käyttäjiltä estetään pääsy 
lapsipornografiaa sisältäville tai 
välittäville verkkosivuille. Pääsyn eston on 
tapahduttava asiaankuuluvien teknisten 
ominaisuuksien mukaisesti, ja se on
rajattava vain ehdottoman 
välttämättömään. Komissio ja jäsenvaltiot 
koordinoivat toimia, joilla huolehditaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten nopeasta 
väliintulosta (unionin nopean varoituksen 
järjestelmä) tapauksissa, joissa 
verkkosivuston isäntäpalvelin tai 
hakukone sijaitsee jonkin toisen 
jäsenvaltion alueella kuin sen, jossa 
tapauksesta on ilmoitettu. 
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Or. it

Tarkistus 326
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on rajattu 
ehdottomaan välttämättömään, että 
käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja että 
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla 
sähköisistä tieto- ja viestintäverkoista 
poistetaan välittömästi alle 18-vuotiaiden 
henkilöiden kanssa tapahtuvaa 
seksuaalista kanssakäymistä esittävä 
aineisto. Tällaisen sisällön poistaminen 
on suoritettava kansallisten menettelyjen 
mukaisesti ja asianmukaisia suojatoimia 
noudattaen sen varmistamiseksi, että
poistaminen on rajattu ehdottomaan 
välttämättömään. Lisäksi Euroopan 
unionin on käytävä kolmansien maiden 
kanssa neuvotteluja tällaisen sisällön 
pikaisen poistamisen varmistamiseksi 
niiden alueella toimivilta palvelimilta. 
Tämän ohella jäsenvaltioiden ja unionin 
elinten ja Europolin on vahvistettava 
yhteistyötä kansainvälisten 
vihjekeskusten, kuten INHOPEn, kanssa 
tällaisen sisällön poistamiseksi nopeasti.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta tieto- ja 
viestintäverkoista poistetaan välittömästi 
alle 18-vuotiaisiin kohdistuvia 
seksuaalisia tekoja esittävä materiaali. 
Tällaisen sisällön poistaminen on 
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riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

suoritettava kansallisten menettelyjen 
mukaisesti ja asianmukaisia suojatoimia 
noudattaen sen varmistamiseksi, että
poistaminen rajoittuu vain siihen, mikä 
on ehdottoman välttämätöntä. Lisäksi 
Euroopan unionin on käytävä kolmansien 
maiden kanssa neuvotteluja, joiden 
tarkoituksena on varmistaa tällaisen 
sisällön pikainen poistaminen niiden 
alueella toimivilta palvelimilta. Tämän 
ohella jäsenvaltioiden, unionin 
toimielinten ja Europolin on vahvistettava 
yhteistyötä INHOPEn kaltaisten 
kansainvälisten vihjelinjojen kanssa, jotta 
tällainen sisältö saadaan poistettua 
nopeasti.

Or. en

Tarkistus 328
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on rajattu 
ehdottomaan välttämättömään, että 
käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja että
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

1. Jos lapsipornografiaa sisältävien tai 
levittävien verkkosivujen poistaminen ei 
ole mahdollista, jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, olivat 
ne sitten lainsäädäntötoimia tai eivät, sen 
varmistamiseksi, että niiden alueella 
olevilta internetin käyttäjiltä on 
mahdollista estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät perusoikeuksia koskevat ja muut
suojatoimet erityisesti sen varmistamiseksi, 
että pääsyn esto on tekniset ominaisuudet 
huomioon ottaen rajattu ehdottomaan 
välttämättömään ja oikeasuhteiseen, että 
käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja että, 
sikäli kuin se on mahdollista, 
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä,
myös viime kädessä oikeusteitse.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus mahdollistaa alan vapaaehtoiset sopimukset tai itsesääntelyn.

Tarkistus 329
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on rajattu 
ehdottomaan välttämättömään, että 
käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja että 
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta
lapsipornografiaa sisältävä tai levittävä 
verkkosivu voidaan poistaa sen 
alkulähteellä. Kaikki verkkosivut, jotka 
sisältävät EU:n jäsenvaltioista peräisin 
olevia kuvia lasten seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä, olisi poistettava. 
Jäsenvaltiot voivat lapsen edun 
suojelemiseksi lisäksi ottaa käyttöön 
menettelyjä estääkseen niiden alueella 
olevilta internetin käyttäjiltä pääsyn
lapsipornografiaa sisältäville tai levittäville 
internetsivuille kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Edellytyksenä on, että samalla 
toteutetaan riittävät suojatoimet erityisesti 
sen varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, että 
käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja että 
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Or. en

Tarkistus 330
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission olisi tutkittava 
verkkosivustojen poistamiseen liittyviä 
riskejä ja mahdollisia haittapuolia. 
Tutkimuksessa olisi arvioitava 
demokraattisten oikeuksien 
heikentymisen uhkaa.

Or. en

Tarkistus 331
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

2. Muut toimenpiteet, joilla tällaisen 
sisällön käyttö pyritään estämään, kuten 
verkkosivujen estojärjestelmä, kuuluvat 
jäsenvaltioille. Edellytyksenä on, että 
kaikki poistamistoimet on tutkittu täysin 
ja näin on saatu riittävät todisteet siitä, 
ettei poistaminen ole mahdollista. Lisäksi 
toimien on rajoituttava ehdottomaan 
välttämättömään, ne kuuluvat tuomarin 
harkintaan, ja toimien kohteille on 
kerrottava toimien syistä. Asianomaisilla 
tahoilla on valitusoikeus.

Or. de

Tarkistus 332
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

2. Muut toimenpiteet, joilla tällaisen 
sisällön käyttö pyritään estämään, kuten 
verkkosivujen estojärjestelmä, kuuluvat 
jäsenvaltioille. Edellytyksenä on, että 
kaikki poistamistoimet on tutkittu täysin 
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ja näin on saatu riittävät todisteet siitä, 
ettei poistaminen ole mahdollista. Lisäksi 
toimien on rajoituttava ehdottomaan 
välttämättömään, ne kuuluvat tuomarin 
harkintaan, ja toimien kohteille on 
kerrottava toimien syistä. Asianomaisilla 
tahoilla on valitusoikeus.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

2. Jos lapsipornografiaa sisältävien tai 
levittävien verkkosivujen poistaminen ei 
ole mahdollista, jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, olivat 
ne sitten lainsäädäntötoimia tai eivät, sen 
varmistamiseksi, että niiden alueella 
olevilta internetin käyttäjiltä on 
mahdollista estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville verkkosivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
tekniset ominaisuudet huomioon ottaen 
rajattu ehdottoman välttämättömään, että 
käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja että 
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Or. en

Tarkistus 334
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 2. Jäsenvaltioiden on aineiston poistoa 
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tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

odotettaessa toteutettava lisätoimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että niiden alueella 
olevilta internetin käyttäjiltä estetään 
pääsy lasten hyväksikäyttöä esittäviä 
kuvia sisältäville tai välittäville 
verkkosivuille. Edellytyksenä on, että 
samalla toteutetaan riittävät suojatoimet 
erityisesti sen varmistamiseksi, että 
pääsyn esto on tekniset ominaisuudet 
huomioon ottaen rajattu ehdottoman 
välttämättömään, että käyttäjille 
ilmoitetaan eston syistä ja että 
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 335
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

2. Jäsenvaltioiden on aineiston poistoa 
odotettaessa toteutettava tarvittavat
lisätoimenpiteet sen varmistamiseksi, että
niiden alueella olevilta internetin 
käyttäjiltä estetään viipymättä pääsy 
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lapsipornografiaa sisältäville tai 
välittäville verkkosivuille. Edellytyksenä 
on, että samalla toteutetaan riittävät 
suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
tekniset ominaisuudet huomioon ottaen 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Or. en

Perustelu

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

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

2. Jos jäsenvaltiot toteuttavat 
lisätoimenpiteitä, joilla rajoitetaan niiden 
alueella olevien internetin käyttäjien 
pääsyä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
esittävää aineistoa sisältäville tai 
levittäville internetsivuille, näiden 
toimenpiteiden on oltava välttämättömiä, 
avoimia, oikeasuhteisia, laissa säädettyjä 
ja tuomarin valvonnan alaisia 
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jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

2. Jos sisällön poistaminen sen 
alkulähteellä on osoittautunut 
mahdottomaksi, jäsenvaltiot voivat lisäksi 
laissa säädetyissä ja välttämättömissä 
tapauksissa luoda oikeasuhteisia ja 
avoimia menettelyjä, joilla rajoitetaan 
niiden alueella olevien internetin 
käyttäjien pääsyä lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia sisältäville tai levittäville 
internetsivuille.

Or. en

Tarkistus 338
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava
asianmukaisessa oikeudellisessa, 
sääntely- ja itsesääntelykehyksessä
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niiden alueella 
ylläpidetyt lapsipornografiaa sisältävät tai 
levittävät verkkosivut poistetaan, sekä 
siihen pyrkimiseksi, että niiden alueen 
ulkopuolella ylläpidetyt vastaavat 
verkkosivut poistetaan.

Or. enPerustelu
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Tarkistus mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat poistaa verkkosivuja, ja siinä 
tunnustetaan, että toimien toteuttaminen oman alueen ulkopuolella voi olla vaikeampaa. 

Tarkistus 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan niiden 
alkulähteellä.

Or. en

Tarkistus 340
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta lapsipornografiaa 
sisältävät tai levittävät internetsivut 
poistetaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta edellä esitettyä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta lapsipornografiaa 
sisältävät tai levittävät internetsivut 
poistetaan niiden alkulähteellä.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikissa 1 ja 2 kohdan mukaisissa 
toimenpiteissä on kunnioitettava 
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luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia 
ja -vapauksia, jotka on taattu 
eurooppalaisessa yleissopimuksessa 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi sekä unionin oikeuden 
yleisissä periaatteissa. Niissä on tarjottava 
mahdollisuus ennakkopäätökseen ja 
oikeus tehokkaaseen ja oikea-aikaiseen 
oikeudelliseen valvontaan.

Or. en

Tarkistus 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille vuosittain kertomuksen 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat 
toteuttaneet lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä esittävän aineiston 
poistamiseksi internetsivuilta.

Or. en


