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Pakeitimas 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 nurodomoji dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
82 straipsnio 2 dalį ir 83 straipsnio 1 dalį, 
pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0088/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 16 
straipsnį, 82 straipsnio 2 dalį ir 
83 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-
0088/2010),

Or. en

Pakeitimas 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 7, 8, 11 ir 
24 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 b nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus 
teisių konvencijos 8 ir 10 straipsnius,

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

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 c nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 1989 m. Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvenciją, ypač į jos 
19 ir 34 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 d nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2007 m. Europos 
Tarybos vaikų apsaugos nuo seksualinio 
išnaudojimo ir seksualinės prievartos 
konvenciją,

Or. en

Pakeitimas 43
Birgit Sippel

Teisėkūros rezoliucijos projektas
3 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento 
poziciją Tarybai, Komisijai ir
nacionaliniams parlamentams.

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento 
poziciją Tarybai, Komisijai, 
nacionaliniams parlamentams ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Or. en
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Pakeitimas 44
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų 
seksualinis išnaudojimas, įskaitant vaikų 
pornografiją, yra sunkūs pagrindinių teisių 
pažeidimai, pirmiausia – vaiko gerovei 
būtinų, kaip teigiama Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvencijoje ir ES pagrindinių 
teisių chartijoje, teisių į apsaugą ir globą 
pažeidimai.

(1) Seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų 
seksualinis išnaudojimas, įskaitant vaikų 
pornografiją, yra sunkūs teisės ir
pagrindinių teisių pažeidimai, pirmiausia –
vaiko gerovei būtinų, kaip teigiama 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje ir 
ES pagrindinių teisių chartijoje, teisių į 
apsaugą ir globą pažeidimai.

Or. en

Pakeitimas 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Dažniausiai vaikai patiria seksualinę 
prievartą savo tiesioginėje aplinkoje, ši 
prievarta trunka ilgesnį laiką ir 
prievartautojai yra asmenys, turintys 
valdžią vaiko atžvilgiu, pavyzdžiui, tėvai, 
giminės, mokytojai, auklės arba religiniai 
vadovai. Dėl aukos priklausomybės nuo 
kaltininko, griežtų bendruomenės 
socialinių ir moralinių papročių, kaltės 
jausmo arba baimės, kad bus nubaustos 
ar pašalintos iš bendruomenės, jaunoms 
aukoms itin sunku kalbėti atvirai ir 
kartais aukos neprabyla ilgai, net jau ir 
seniai sulaukusios pilnametystės. Tai 
svarbi kliūtis, trukdanti veiksmingai 
bausti už seksualinę prievartą prieš 
vaikus.  Taigi, apie seksualinė prievartą 
prieš vaikus dažnai nepranešama arba 
prievartautojas lieka nenubaustas už šį 
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nusikaltimą.

Or. en

Pagrindimas

Naujausi tyrimai (kurie bus paskelbti 2011 m. vasario mėn.) rodo, kad maždaug 30 proc. visų 
atvejų prievartautojai būna tėvai, 10 proc. – tetos ir dėdės, 10 proc. – seneliai ir maždaug 
8 proc. atvejų – aukų broliai ir seserys. Be to, 19 proc. nukentėjusių berniukų ir apie 10 proc. 
nukentėjusių mergaičių prievartautojai buvo pačių aukų draugai. Maždaug 10–20 proc. 
atvejų vaikai buvo prievartaujami institucijose, pavyzdžiui, mokyklose, sporto klubuose 
bažnyčiose.

Pakeitimas 46
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Dažniausia vaiką seksualiai 
prievartauja jį pažįstantis asmuo ir 
prievartaujama gali būti namuose, 
mokykloje, bendruomenėje, jaunimo arba 
religinėse grupėse arba valstybinėse 
priežiūros įstaigose.

Or. en

Pakeitimas 47
Kinga Gál

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Atsižvelgiant į augantį naudojimąsi 
internetu, itin svarbu atkreipti dėmesį į 
technines prevencijos galimybes. Būtina 
platinti informacinę medžiagą apie 
tinkamų kontrolės priemonių naudojimą, 
siekiant filtruoti viešai prieinamą 
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žiniatinklio turinį, tėvams ir asmenims, 
dirbantiems švietimo srityje. Taip pat 
reikėtų teikti paramą programoms ir 
produktams, kurie tinkami filtruoti 
žiniatinklio turiniui, prieinamam 
mobiliaisiais telefonais ir žaidimų pultais. 
Be to, būtinos konkrečios priemonės, 
skirtos informuoti vaikus ir atkreipti jų 
dėmesį į pavojus, kylančius be leidimo 
naudojantis informacija ir vaizdais, 
esančiais viešajame žiniatinklyje, ir su tuo 
susijusią seksualinės prievartos riziką.

Or. hu

Pakeitimas 48
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Ragina šalis, pasirašiusias Vaiko 
teisių konvenciją (toliau – Konvencija), 
kurios neįvykdė įsipareigojimų dėl 
ataskaitų teikimo, kaip numatyta pagal 
Konvencijos 44 straipsnį, visų pirma 
Belgiją, Kiprą, Graikiją, Šventąjį Sostą ir 
Portugaliją, pateikti Vaiko teisių 
komitetui ataskaitą apie priemones, kurias 
šie subjektai patvirtino, kad būtų 
įgyvendintos teisės, įtvirtintos 
Konvencijoje, ir apie pažangą, pasiektą 
naudojimosi šiomis teisėmis srityje.

Or. en

Pakeitimas 49
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Valstybės narės skatinamos kartu su 
pilietine visuomene sukurti duomenų 
rinkimo priemones arba pagrindinius 
centrus nacionaliniu arba vietos 
lygmenimis, siekiant stebėti ir vertinti 
vaikų seksualinio išnaudojimo ir 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
reiškinį, tinkamai laikantis reikalavimų 
dėl asmens duomenų apsaugos, kaip 
numatyta Europos Tarybos vaikų 
apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir 
seksualinės prievartos konvencijoje 
(Europos Tarybos sutarčių serija 
Nr. 201).  Kad galima būtų tinkamai 
įvertinti veiksmų, kuriais siekiama kovoti 
su seksualine prievarta prieš vaikus, vaikų 
seksualiniu išnaudojimu ir vaikų 
pornografija, rezultatus, Sąjunga turėtų 
toliau plėtoti darbą metodologijų ir 
duomenų kaupimo metodų srityse siekiant 
parengti palyginamą statistiką.

Or. en

Pagrindimas

Nėra patikimų duomenų ir trūksta žinių apie nusikaltimų mastą ir policijos priemonių, 
kuriomis siekiama kovoti su seksualine prievarta prieš vaikus ir vaikų seksualiniu 
išnaudojimu, veiksmingumą.

Pakeitimas 50
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Būtina sustiprinti vaikų procedūrinę 
padėtį atsižvelgiant į jų teises pagal JT 
vaiko teisių konvenciją.
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Or. sv

Pakeitimas 51
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Valdžios institucijų pareiga yra 
išmokti gerai suprasti vaikus ir žinoti, 
kaip jie elgiasi, susidūrę su 
traumuojančia patirtimi, siekiant 
užtikrinti, kad įkalčiai būtų renkami 
kokybiškai ir kad būtų mažinamas stresas, 
kurį tenka patirti vaikams, kai vykdomos 
būtinosios priemonės. Siekiant šio tikslo 
reikia labiau bendradarbiauti tarptautiniu 
mastu ir valdžios institucijos privalo 
užtikrinti, kad tyrimams, kurie susiję su 
vaikais, būtų skiriama pakankamai lėšų. 

Or. sv

Pakeitimas 52
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
vaikai būtų apsaugoti nuo visų rūšių 
seksualinės prievartos ir seksualinio 
išnaudojimo. Siekiant šio tikslo, mokykla 
turėtų būti institucija, kuriai teikiama 
pirmenybė šios rūšies nusikaltimų 
prevencijos srityje ir mokyklose reikėtų 
pradėti vykdyti informavimo ir 
sąmoningumo ugdymo programas. Tai 
reiškia, kad mokyklų personalas turėtų 
būti tinkamai apmokytas informuoti 
vaikus apie jų teises, mokyti juos atpažinti 
labai pavojingas situacijas ir šių situacijų 
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vengti, taip pat skatinti vaikus prabilti, jei 
jie yra tapę minėtų nusikaltimų aukomis.

Or. fr

Pakeitimas 53
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva nereglamentuojama valstybių 
narių politika, susijusi su savanoriškais 
seksualiniais veiksmais, kuriuos gali atlikti 
vaikai ir kuriuos galima laikyti įprastu 
besivystančio žmogaus seksualumo 
atradimo procesu, atsižvelgiant į įvairias 
kultūrines ir teisines tradicijas bei naujas 
vaikų ir paauglių santykių užmezgimo ir 
palaikymo formas – be kita ko, naudojantis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.

(7) Direktyva nereglamentuojama valstybių 
narių politika, susijusi su savanoriškais 
seksualiniais veiksmais, kuriuos gali atlikti 
vaikai ir kuriuos galima laikyti įprastu 
besivystančio žmogaus seksualumo 
atradimo procesu, atsižvelgiant į įvairias 
kultūrines ir teisines tradicijas bei naujas 
vaikų ir paauglių santykių užmezgimo ir 
palaikymo formas – be kita ko, naudojantis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.
Tokiems klausimams ši direktyva 
netaikoma. Valstybės narės turi šių 
klausimų atžvilgiu pačios nuspręsti, kas 
turėtų būti kriminalizuojama, o kas – ne.

Or. en

Pakeitimas 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Ši direktyva nereglamentuojama 
valstybių narių politika, susijusi su 
savanoriškais seksualiniais veiksmais, 
kuriuos gali atlikti vaikai ir kuriuos galima 
laikyti įprastu besivystančio žmogaus 
seksualumo atradimo procesu, atsižvelgiant 
į įvairias kultūrines ir teisines tradicijas bei 
naujas vaikų ir paauglių santykių 

(7) Jei nėra naudojama jėga, prievarta 
arba nėra seksualinio išnaudojimo, šia
direktyva nereglamentuojama valstybių 
narių politika, susijusi su savanoriškais 
seksualiniais veiksmais, kuriuos gali atlikti 
vaikai ir kuriuos galima laikyti įprastu 
besivystančio žmogaus seksualumo 
atradimo procesu, atsižvelgiant į įvairias 
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užmezgimo ir palaikymo formas – be kita 
ko, naudojantis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis.

kultūrines ir teisines tradicijas bei naujas 
vaikų ir paauglių santykių užmezgimo ir 
palaikymo formas – be kita ko, naudojantis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.

Or. en

Pakeitimas 55
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Reikėtų skatinti valstybes nares 
rengiant būsimus ir dabartinius 
mokytojus ir švietimo personalą teikti 
būtiną mokymą apie vaikų elgesio pokyčių 
priežastis ir galimus elgesio pokyčius, 
kurių reikėtų ieškoti.

Or. en

Pakeitimas 56
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Kovojant su seksualine prievarta, 
seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų 
pornografija būtina visapusiškai 
pasinaudoti tokiomis turimomis 
nusikalstamu būdu įgytų pajamų arešto 
bei konfiskavimo priemonėmis kaip 
Jungtinių Tautų konvencija prieš 
tarptautinį organizuotą nusikalstamumą 
bei jos protokolai, 1990 m. Europos 
Tarybos konvencija dėl pinigų išplovimo 
ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų 
paieškos, arešto bei konfiskavimo, 
2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatinis 
sprendimas 2001/500/TVR1 dėl pinigų 
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plovimo, nusikaltimo priemonių ir 
nusikalstamu būdu įgytų pajamų 
nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo 
ir konfiskavimo, 2005 m. vasario 24 d. 
Tarybos pamatinis 
sprendimas 2005/212/TVR2 dėl 
nusikalstamu būdu įgytų lėšų, 
nusikaltimo priemonių ir turto 
konfiskavimo. Areštuotas bei konfiskuotas 
šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų 
veikų priemones ir iš jų nusikalstamu 
būdu gautas pajamas turėtų būti 
skatinama skirti aukoms teikiamai 
pagalbai ir jų apsaugai remti, įskaitant 
kompensaciją aukoms.
1 OL L 182, 2001 7 5, p. 1.
2 OL L 68, 2005 3 15, p. 49.

Or. en

Pakeitimas 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Turėtų būti palengvintas nusikalstamų 
veikų tyrimas ir kaltinimų pareiškimas 
baudžiamosiose bylose, atsižvelgiant į tai, 
kad vaikams aukoms sunku apskųsti 
prievartą prieš juos naudojančius asmenis, 
ir į kaltininkų anonimiškumą kibernetinėje 
erdvėje. Siekiant užtikrinti šioje 
direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, už 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę 
naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis. Tai galėtų būti slaptos 
operacijos, pranešimų perėmimas, slaptas 
stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
banko sąskaitų kontrolė ir kiti finansiniai 
tyrimai.

(8) Turėtų būti palengvintas nusikalstamų 
veikų tyrimas ir kaltinimų pareiškimas 
baudžiamosiose bylose, atsižvelgiant į tai, 
kad vaikams aukoms sunku apskųsti 
prievartą prieš juos naudojančius asmenis, 
ir į kaltininkų anonimiškumą kibernetinėje 
erdvėje. Siekiant užtikrinti šioje 
direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, už 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę 
naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis. Tai galėtų būti slaptos 
operacijos arba slaptas stebėjimas, jei 
laikomasi reikalavimo dėl privatumo 
apsaugos pagal nacionalinius ir ES 
standartus.
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Or. en

Pakeitimas 58
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Turėtų būti palengvintas nusikalstamų 
veikų tyrimas ir kaltinimų pareiškimas 
baudžiamosiose bylose, atsižvelgiant į tai, 
kad vaikams aukoms sunku apskųsti 
prievartą prieš juos naudojančius asmenis, 
ir į kaltininkų anonimiškumą kibernetinėje 
erdvėje. Siekiant užtikrinti šioje 
direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, už 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę 
naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis. Tai galėtų būti slaptos 
operacijos, pranešimų perėmimas, slaptas 
stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
banko sąskaitų kontrolė ir kiti finansiniai 
tyrimai.

(8) Turėtų būti palengvintas nusikalstamų 
veikų tyrimas ir kaltinimų pareiškimas 
baudžiamosiose bylose, atsižvelgiant į tai, 
kad vaikams aukoms sunku apskųsti 
prievartą prieš juos naudojančius asmenis, 
ir į kaltininkų anonimiškumą kibernetinėje 
erdvėje. Siekiant užtikrinti šioje 
direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, už 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę 
naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis. Tai galėtų būti slaptos 
operacijos, pranešimų perėmimas, slaptas 
stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
banko sąskaitų kontrolė ir kiti finansiniai 
tyrimai, tačiau šios priemonės būtų 
naudojamos tik jei visapusiškai laikomasi 
būtinumo ir proporcingumo principų ir 
užtikrinama  teisminė priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 59
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Turėtų būti palengvintas nusikalstamų 
veikų tyrimas ir kaltinimų pareiškimas 
baudžiamosiose bylose, atsižvelgiant į tai, 
kad vaikams aukoms sunku apskųsti 
prievartą prieš juos naudojančius asmenis, 

(8) Turėtų būti palengvintas nusikalstamų 
veikų tyrimas ir kaltinimų pareiškimas 
baudžiamosiose bylose, atsižvelgiant į tai, 
kad vaikams aukoms sunku apskųsti 
prievartą prieš juos naudojančius asmenis, 
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ir į kaltininkų anonimiškumą kibernetinėje 
erdvėje. Siekiant užtikrinti šioje 
direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, už 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę 
naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis. Tai galėtų būti slaptos 
operacijos, pranešimų perėmimas, slaptas 
stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
banko sąskaitų kontrolė ir kiti finansiniai 
tyrimai.

ir į kaltininkų anonimiškumą kibernetinėje 
erdvėje. Siekiant užtikrinti šioje 
direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, už 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą 
atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę 
naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis. Tai galėtų būti slaptos 
operacijos, pranešimų perėmimas, slaptas 
stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
banko sąskaitų kontrolė ir kiti finansiniai 
tyrimai. Tarptautinis bendradarbiavimas 
taip pat labai svarbus ir Europolas gali 
padėti siekiant išardyti vaikų 
pornografijos tinklus.

Or. el

Pakeitimas 60
Michèle Striffler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Kaip prevencijos priemonę valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad informavimo 
ir sąmoningumo ugdymo kampanijos 
būtų prieinamos kiekvienam, visų pirma 
stengdamosi užtikrinti, kad šias 
kampanijas suprastų vaikai, kurie dar 
negali skaityti. Siekiant šio tikslo visose 
švietimo įstaigose (vaikų darželiuose, 
pradinėse ir vidurinėse mokyklose) ir 
apskritai visose dažnai vaikų lankomose 
vietose turėtų būti iškabinti pranešimai, 
kurie turėtų būti pakankamai paprasti, 
kad juos galima būtų suprasti, ir pritaikyti 
kiekvienai vaikų amžiaus grupei.

Or. fr
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Pakeitimas 61
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmingos tyrimo priemonės ir 
visapusiškas tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas siekiant užtikrinti 
greitą ir veiksmingą prieigą prie 
informacijos apie teistumą ir tarptautinių 
prievartos prieš vaikus duomenų bazių 
turėtų būti prieinami asmenims, 
atsakingiems už tokių nusikalstamų veikų 
tyrimą ir persekiojimą, nes vaikai, kaip 
patvirtino Europos žmogaus teisių 
teismas, turi teisę į valstybės apsaugą 
taikant veiksmingas atgrasomąsias 
priemones nuo tokių sunkių kišimosi į 
esmines jų asmeninio gyvenimo sritis 
rūšių. Tarp šių priemonių galėtų būti 
greitas duomenų, pagal kuriuos atsekami 
interneto naudotojai, aptikimas, ypač 
interneto erdvėse, kuriose esama 
didžiausios vaikų viliojimo rizikos, ir 
užtikrinamas vartotojų anonimiškumas 
viešai, pranešimų perėmimas, slaptas 
stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
banko sąskaitų ar pinigų pervedimų 
stebėsena arba kiti finansiniai tyrimai, 
atsižvelgiant į proporcingumo principą ir 
jei taikoma teisminė priežiūra.

Or. it

Pakeitimas 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Valstybės narės turėtų skatinti atvirą 
dialogą ir ryšius su šalimis, kurios nėra 
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ES narės, siekiant turėti galimybių  pagal 
atitinkamus nacionalinius įstatymus 
nubausti nusikaltėlius, kurie keliauja už 
ES ribų seksualinio turizmo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Vaikų aukų apsaugos priemonės turėtų 
būti priimamos atsižvelgiant į jų interesus 
ir įvertinus jų poreikius. Vaikams aukoms 
turėtų būti suteiktos galimybės lengvai 
naudotis teisine gynyba, įskaitant 
nemokamas teisines konsultacijas, 
atstovavimą ir interesų konfliktų 
sprendimo priemones prievartos šeimoje 
atvejais. Be to, vaikai aukos turėtų būti 
apsaugoti nuo sankcijų – pavyzdžiui, 
nacionalinės teisės aktais dėl imigracijos ir 
prostitucijos, jeigu apie savo atvejį praneša 
kompetentingoms institucijoms. Be to, 
dalyvaudami baudžiamosiose bylose vaikai 
aukos neturėtų patirti papildomos traumos 
dėl apklausų ar matydami teisės 
kaltininkus.

(10) Vaikų aukų apsaugos priemonės ir 
teisingumo sistemos, kurios darbuotojai 
su jomis bendrauja, pritaikymo priemonės
turėtų būti priimamos įvertinus jų poreikius 
ir atsižvelgiant į jų teisę būti apsaugotoms 
nuo pasikartojančios viktimizacijos 
pavojaus, ypač pažeidžiant jų privatumą, 
bei suteikiant jų nuomonėms ir 
požiūriams deramos svarbos, kaip, pvz., 
numatyta JT gairėse dėl teisingumo 
bylose, kai yra nukentėjusių vaikų ir 
vaikų nusikaltimo liudytojų, ir Europos 
Tarybos Ministrų komiteto gairėse dėl 
vaikams palankaus teisingumo. Vaikams 
aukoms turėtų būti suteiktos galimybės 
lengvai naudotis teisine gynyba, įskaitant 
nemokamas teisines konsultacijas, 
atstovavimą ir interesų konfliktų 
sprendimo priemones prievartos šeimoje 
atvejais. Šiuo požiūriu vaikai aukos ir jų 
tėvai, jei pastarieji neįsipainioję į įtariamą 
seksualinį prievartavimą, turėtų būti 
visapusiškai informuoti apie savo teises, 
jiems prieinamas paslaugas, teismo 
proceso eigą ir išvadas, jiems turėtų būti 
suteiktos teisinės konsultacijos ir jie 
turėtų būti atstovaujami kreipiantis dėl 
kompensacijos. Be to, būtinos nuostatos, 
kad į įtariamą nusikaltimą neįsivėlusiems 
tėvams arba globėjams būtų teikiama 
tinkama pagalba ir mokymai siekiant, kad 
jie galėtų padėti savo vaikams teismo 
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procese ir sveikimo laikotarpiu. Be to, 
vaikai aukos turėtų būti apsaugoti nuo 
sankcijų – pavyzdžiui, nacionalinės teisės 
aktais dėl imigracijos ir prostitucijos, jeigu 
apie savo atvejį praneša kompetentingoms 
institucijoms. Be to, dalyvaudami 
baudžiamosiose bylose vaikai aukos 
neturėtų patirti papildomos traumos dėl 
apklausų ar matydami teisės kaltininkus.

Or. en

Pakeitimas 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Vaikų aukų apsaugos priemonės turėtų 
būti priimamos atsižvelgiant į jų interesus 
ir įvertinus jų poreikius. Vaikams aukoms 
turėtų būti suteiktos galimybės lengvai 
naudotis teisine gynyba, įskaitant 
nemokamas teisines konsultacijas, 
atstovavimą ir interesų konfliktų 
sprendimo priemones prievartos šeimoje 
atvejais. Be to, vaikai aukos turėtų būti 
apsaugoti nuo sankcijų – pavyzdžiui, 
nacionalinės teisės aktais dėl imigracijos ir 
prostitucijos, jeigu apie savo atvejį praneša 
kompetentingoms institucijoms. Be to, 
dalyvaudami baudžiamosiose bylose vaikai 
aukos neturėtų patirti papildomos traumos 
dėl apklausų ar matydami teisės 
kaltininkus.

(10) Vaikų aukų apsaugos priemonės turėtų 
būti priimamos atsižvelgiant į jų interesus 
ir įvertinus jų poreikius, įskaitant vaiko 
tapatybės apsaugą visais atvejais. Tarp šių 
priemonių turėtų būti ir seksualinio 
prievartavimo prevencija, pasiekiama 
rengiant sąmoningumo ugdymo 
kampanijas, skirtas visoms 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
vaikus, tėvus ir švietimo darbuotojus, kad 
jie išmoktų atpažinti seksualinio 
prievartavimo ženklus ir internete, ir ne 
internete. Vaikams aukoms turėtų būti 
suteiktos galimybės lengvai naudotis 
teisine gynyba, įskaitant nemokamas 
teisines konsultacijas, atstovavimą ir 
interesų konfliktų sprendimo priemones 
prievartos šeimoje atvejais. Be to, vaikai 
aukos turėtų būti apsaugoti nuo sankcijų –
pavyzdžiui, nacionalinės teisės aktais dėl 
imigracijos ir prostitucijos, jeigu apie savo 
atvejį praneša kompetentingoms 
institucijoms. Be to, dalyvaudami 
baudžiamosiose bylose vaikai aukos 
neturėtų patirti papildomos traumos dėl 
apklausų ar matydami teisės kaltininkus.

Or. en
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Pakeitimas 65
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Atsižvelgiant į psichologinės žalos, 
kurią gali padaryti seksualinis 
prievartavimas, rimtumą ir į tai, kad 
vaikams aukoms sunku – o kartais aukos 
bijo – kalbėti, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad nustatant apribojimų 
laikotarpius būtų atsižvelgiama į ypatingą 
nusikalstamų veikų pobūdį. Šis laikotarpis 
turėtų būti pakankamai ilgas, kad būtų 
užtikrinta, jog sulaukus  vyresnio 
amžiaus, suaugusių, kurie pateikia 
kaltinimus dėl nusikalstamų veikų, 
padarytų jų atžvilgiu vaikystėje, skundai 
nebūtų atmetami dėl laiko, praėjusio nuo 
nusikalstamos veikos padarymo. 
Atitinkamai suaugusiems, kurie vaikystėje 
buvo seksualinės prievartos aukomis, 
turėtų būti teikiama tinkama psichologinė 
parama ir teisinė pagalba baudžiamosios 
bylos nagrinėjimo metu ir, jei reikia, po 
šios bylos nagrinėjimo.

Or. fr

Pakeitimas 66
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Vaikai aukos turėtų būti apsaugoti 
nuo sankcijų ir gauti tinkamą teisinę 
paramą ir konsultacijas, net jei 
nepradėtas baudžiamosios bylos 
nagrinėjimas.
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Or. en

Pakeitimas 67
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) Vykstant baudžiamosios bylos 
nagrinėjimui vaikai aukos neturėtų matyti 
savo skriaudėjų.

Or. en

Pakeitimas 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant užkirsti kelią recidyvui ir 
sumažinti jo atvejų skaičių, turėtų būti 
įvertinamas kaltininkų keliamas pavojus 
ir galimybė, kad nusikalstamos veikos 
prieš vaikus bus pakartotos. Kaltininkai 
turėtų turėti galimybę dalyvauti 
veiksmingose intervencijos programose 
arba savarankiškai naudotis 
atitinkamomis priemonėmis.

(11) Siekiant užkirsti kelią recidyvui ir 
sumažinti jo atvejų skaičių, kaltininkai
turėtų turėti galimybę savanoriškai
dalyvauti paramos, gydymo arba 
priežiūros programose.

Or. en

Pakeitimas 69
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant užkirsti kelią recidyvui ir (11) Siekiant užkirsti kelią recidyvui ir 
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sumažinti jo atvejų skaičių, turėtų būti 
įvertinamas kaltininkų keliamas pavojus ir 
galimybė, kad nusikalstamos veikos prieš 
vaikus bus pakartotos. Kaltininkai turėtų 
turėti galimybę dalyvauti veiksmingose 
intervencijos programose arba 
savarankiškai naudotis atitinkamomis 
priemonėmis.

sumažinti jo atvejų skaičių, turėtų būti 
įvertinamas kaltininkų keliamas pavojus ir 
galimybė, kad nusikalstamos veikos prieš 
vaikus bus pakartotos. Kaltininkai turėtų 
turėti galimybę dalyvauti veiksmingose 
intervencijos programose arba 
savarankiškai naudotis atitinkamomis 
priemonėmis. Siekdamos užtikrinti 
intervencinių priemonių veiksmingumą, 
valstybės narės skatinamos reguliariai 
atlikti metodų ir praktikos, kuriuos 
taikant gauti geriausi reultatai, vertinimą, 
taip pat skirti lėšų tyrimams ES lygmeniu, 
kad galima būtų palyginti pažangiausią 
patirtį ir ja keistis.

Or. en

Pagrindimas

Būtina geriau žinoti apie prevencijos pastangų veiksmingumą, nes būtina žinoti, kad veiksmai, 
kurių imtasi siekiant prievartos prevencijos, iš tiesų yra efektyvūs. Taip pat atskiroms 
valstybėms narėms gali būti sunku atlikti tyrimus, kurie pernelyg plačios apimties, kad galima 
būtų gauti patikimus atsakymus. Taigi, būtų naudingi tyrimai ES lygmeniu.

Pakeitimas 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Jei atsižvelgiant į teisės kaltininkų 
keliamą pavojų ir galimą grėsmę, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
tinkama, nuteistiems kaltininkams turėtų 
būti laikinai arba visam laikui 
uždraudžiama užsiimti veikla, susijusia su 
reguliariais kontaktais su vaikais. Turėtų 
būti sudarytos palankesnės sąlygos tokius 
draudimus įgyvendinti visoje ES.

(12) Jeigu, atsižvelgiant į kaltininkų 
keliamą pavojų ir galimą grėsmę, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
tikslinga, nuteistiems kaltininkams 
prireikus turėtų būti laikinai arba visam 
laikui uždraudžiama užsiimti profesine ir 
savanoriška veikla, susijusia su vaikų 
priežiūra. Turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos tokius draudimus 
įgyvendinti visoje ES.

Or. en
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Pakeitimas 71
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Jei atsižvelgiant į teisės kaltininkų 
keliamą pavojų ir galimą grėsmę, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
tinkama, nuteistiems kaltininkams turėtų 
būti laikinai arba visam laikui 
uždraudžiama užsiimti veikla, susijusia su 
reguliariais kontaktais su vaikais. Turėtų 
būti sudarytos palankesnės sąlygos tokius 
draudimus įgyvendinti visoje ES.

(12) Jei atsižvelgiant į teisės kaltininkų 
keliamą pavojų ir galimą grėsmę, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
tinkama, nuteistiems kaltininkams turėtų 
būti laikinai arba visam laikui 
uždraudžiama užsiimti bet kokia veikla, 
susijusia su reguliariais kontaktais su 
vaikais. Turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos tokius draudimus įgyvendinti 
visoje ES.

Or. fr

Pakeitimas 72
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Jei atsižvelgiant į teisės kaltininkų 
keliamą pavojų ir galimą grėsmę, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
tinkama, nuteistiems kaltininkams turėtų 
būti laikinai arba visam laikui 
uždraudžiama užsiimti veikla, susijusia su 
reguliariais kontaktais su vaikais. Turėtų 
būti sudarytos palankesnės sąlygos tokius 
draudimus įgyvendinti visoje ES.

(12) Jei atsižvelgiant į teisės kaltininkų 
keliamą pavojų ir galimą grėsmę, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
tinkama, nuteistiems kaltininkams turėtų 
būti laikinai arba visam laikui 
uždraudžiama užsiimti profesine veikla, 
susijusia su reguliariais kontaktais su 
vaikais. Turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos tokius draudimus įgyvendinti 
visoje ES.

Or. en
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Pakeitimas 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Jei atsižvelgiant į teisės kaltininkų 
keliamą pavojų ir galimą grėsmę, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
tinkama, nuteistiems kaltininkams turėtų 
būti laikinai arba visam laikui 
uždraudžiama užsiimti veikla, susijusia su 
reguliariais kontaktais su vaikais. Turėtų 
būti sudarytos palankesnės sąlygos tokius 
draudimus įgyvendinti visoje ES.

(12) Recidyvų ar atitinkamų bandymų 
atvejais teisminė institucija gali patvirtinti 
priemones, skirtas laikinai arba visam 
laikui uždrausti bet kokius reguliarius 
profesinius kaltininko kontaktus su 
vaikais. Turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos tokius draudimus įgyvendinti 
visoje ES.

Or. en

Pakeitimas 74
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Nuteistiems kaltininkams turėtų 
būti uždrausta užsiimti bet kokia profesine 
veikla, tiesiogiai susijusia su vaikų 
priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 

(13) Vaikų seksualinio prievartavimo 
medžiaga, kurią sudaro seksualinės 
prievartos vaizdai, yra konkrečios rūšies 
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laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą 
arba interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant 
tokias priemones būtina atsižvelgti į
galutinių naudotojų teises, laikytis esamų 
teisinių ir teisminių procedūrų, taip pat 
Europos žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 

turinys, kurio negalima laikyti nuomonės 
išraiška. Siekiant užkirsti kelią tokiam 
turiniui, būtina mažinti seksualinės
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą, vengiant neveiksmingų 
priemonių, kurios ne tik palieką neteisėtą 
medžiagą internete, bet dėl jų seksualiai 
prievartauti vaikai dar kartą 
viktimizuojami. Todėl būtina imtis 
veiksmų, kad kuo greičiau būtų pašalintas 
turinio šaltinis, taip pat imtasi priemonių 
prieš tuos, kurie pagrįstai įtariami 
kuriantys, platinantys ir parsisiunčiantys 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą. ES pirmiausia glaudžiau 
bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis 
ir naudodamasi dvišaliais ir daugiašaliais 
susitarimais turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti 
atitinkamą medžiagą ir taikyti baudžiamąjį 
persekiojimą asmenims, esantiems jų 
teritorijose, kurie  pateikė vaikų 
seksualinės prievartos medžiagą interneto 
svetainėse arba dėl kurių ši medžiaga 
buvo platinama internetu. Šiuo tikslu 
būtina naudotis Saugesnio interneto 
programos rezultatais, remti ir skatinti 
interneto paslaugų tiekėjus, taip pat 
bendradarbiauti su NVO ir asociacijomis,
pavyzdžiui, tarptautine interneto 
specialiųjų telefono linijų tarnybų 
asociacija. Būtina nustatyti ir stiprinti 
iniciatyvų, viešųjų institucijų ir interneto 
paslaugų teikėjų pramonės 
bendradarbiavimą siekiant koordinuoti ir 
paspartinti pranešimų perdavimą, 
nusikaltėlių pagavimo pastangas ir 
įkalčių kaupimą baudžiamojo 
persekiojimo tikslais. Taikant tokias 
priemones būtina gerbti galutinių 
naudotojų teises, nustatytas pagal 
įstatymus, laikytis esamų teisminių 
procedūrų, taip pat Europos žmogaus teisių 
konvencijos ir ES pagrindinių teisių 
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Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi 
jomis.

chartijos.

Or. en

Pakeitimas 76
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant 
užkirsti kelią tokiai pornografijai, būtina 
mažinti prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų 
galimybes įkelti tokį turinį į viešai 
prieinamą internetą. Todėl būtina imtis 
veiksmų, kad būtų pašalintas turinio 
šaltinis ir sulaikyti prievartos prieš vaikus 
vaizdų kūrėjai, platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 

(13) Lytinių veiksmų su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis vaizdai yra tokios
rūšies turinys, kurio gamyba, laikymas, 
platinimas, dauginimas arba įsigijimas 
nėra ginami kaip pagrindinės teisės.
Naudojant terminą „lytinių veiksmų 
pavaizdavimas“ siekiama praplėsti 
prievartos sąvoką, kad ji apimtų visus 
lytinius veiksmus su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis, net ir tais atvejais, kai 
jie verčiami tuos veiksmus atlikti patys su 
savimi. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
kuo greičiau būtų pašalintas turinio šaltinis 
ir sulaikyti tokio turinio kūrėjai, platintojai 
ir tokius vaizdus parsisiunčiantys asmenys 
ir būtų vykdomas jų teisminis procesas. 
ES pirmiausia glaudžiau 
bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis ir 
remdamasi dvišaliais arba daugiašaliais 
susitarimais turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaizduojami lytiniai veiksmai su 
jaunesniais nei 18 metų asmenimis. 
Turėtų būti stiprinamas 
bendradarbiavimas su Tarptautine 
interneto specialiųjų telefono linijų 



AM\854749LT.doc 25/157 PE456.647v02-00

LT

įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą 
arba interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių.
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

tarnybų asociacija (INHOPE). Turi būti 
kuriamas ir stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, siekiant, kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

Or. de

Pakeitimas 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų 
galimybes įkelti tokį turinį į viešai 
prieinamą internetą. Todėl būtina imtis 
veiksmų, kad būtų pašalintas turinio 

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
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šaltinis ir sulaikyti prievartos prieš vaikus 
vaizdų kūrėjai, platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą 
arba interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių.
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant 
tokias priemones būtina atsižvelgti į 
galutinių naudotojų teises, laikytis esamų 
teisinių ir teisminių procedūrų, taip pat 
Europos žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi 
jomis.

parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Siekiant šio tikslo,
reikėtų nustatyti priemones, kuriomis 
būtų stiprinamas tarptautinis valstybių, 
teisminių ir policijos institucijų bei 
pranešimų apie vaikų pornografiją 
punktų bendradarbiavimas siekiant 
užtikrinti saugų ir greitą atitinkamų 
svetainių pašalinimą.
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Pakeitimas 78
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą arba 
interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
kuo greičiau būtų pašalintas turinio 
šaltinis, taip pat imtasi priemonių prieš 
tuos, kurie pagrįstai įtariami kuriantys, 
platinantys ir parsisiunčiantys seksualinės 
prievartos prieš vaikus vaizdus, ir 
atitinkami asmenys būtų sulaikyti. ES 
pirmiausia glaudžiau bendradarbiaudama 
su trečiosiomis šalimis ir naudodamasi 
dvišaliais ir daugiašaliais susitarimais
turėtų siekti sudaryti palankias sąlygas 
trečiųjų šalių institucijoms veiksmingai 
pašalinti interneto puslapius, kuriuose yra 
vaikų seksualinės prievartos medžiaga 
arba per kuriuos ši medžiaga platinama, 
ir taikyti baudžiamąjį persekiojimą 
asmenims, esantiems jų teritorijose, kurie  
pateikė vaikų seksualinės prievartos 
medžiagą interneto svetainėse arba dėl 
kurių ši medžiaga buvo platinama 
internetu. Tačiau kadangi, nepaisant tokių 
pastangų, pašalinti vaikų pornografijos 
turinio šaltinį sunku, jeigu pirminė 
medžiaga yra ne Europos Sąjungoje, 
valstybės narės gali taikyti papildomas 
priemones, skirtas riboti jų teritorijoje 
esantiems interneto naudotojams prieigą 
prie interneto tinklalapių, kuriuose yra 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
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prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

medžiagos arba kuriais tokia medžiaga 
platinama. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti taikyti papildomas 
priemones, pavyzdžiui, blokuoti prieigą 
arba interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų ribojama prieiga 
prie tokių interneto tinklalapių. Dėl visų 
techninių priemonių, skirtų pašalinti arba 
riboti prieigą prie interneto tinklalapių, 
kuriuose yra seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagos arba kuriais tokia 
medžiaga platinama, turi būti stiprinamas 
viešųjų institucijų bendradarbiavimas, 
pirmiausia siekiant, kad svetainių, kuriose 
yra vaikų pornografijos medžiagos, 
nacionaliniai sąrašai būtų kuo išsamesni ir 
kad būtų išvengta veiklos dubliavimo. 
Taikant tokias priemones būtina gerbti 
galutinių naudotojų teises, laikytis esamų 
teisinių ir teisminių procedūrų, taip pat 
Europos žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

Or. en

Pagrindimas

Tarptautiniais susitarimais būtina nustatyti griežtas procedūras, siekiant užtikrinti, kad 
nedelsiant būtų imamasi veiksmų ir pašalintas turinio šaltinis, kartu užtikrinant, kad būtų 
išsaugoti įkalčiais policijos tyrimui. Valstybės narės gali savo nuožiūra taikyti papildomas 
priemones, pavyzdžiui, blokavimą, siekdamos riboti prieigą prie interneto tinklalapių, 
kuriuose yra seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga.

Pakeitimas 79
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant 
užkirsti kelią tokiai pornografijai, būtina 
mažinti prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų 
galimybes įkelti tokį turinį į viešai 
prieinamą internetą. Todėl būtina imtis 
veiksmų, kad būtų pašalintas turinio 
šaltinis ir sulaikyti prievartos prieš vaikus 
vaizdų kūrėjai, platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą 
arba interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių.
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 

(13) Lytinių veiksmų su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis vaizdai yra tokios
rūšies turinys, kurio gamyba, laikymas, 
platinimas, dauginimas arba įsigijimas 
nėra ginami kaip pagrindinės teisės.
Naudojant terminą „lytinių veiksmų 
pavaizdavimas“ siekiama praplėsti 
prievartos sąvoką, kad ji apimtų visus 
lytinius veiksmus su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis, net ir tais atvejais, kai 
jie verčiami tuos veiksmus atlikti patys su 
savimi. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
kuo greičiau būtų pašalintas turinio šaltinis 
ir sulaikyti tokio turinio kūrėjai, platintojai 
ir tokius vaizdus parsisiunčiantys asmenys 
ir būtų vykdomas jų teisminis procesas. 
ES pirmiausia glaudžiau 
bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis ir 
remdamasi dvišaliais arba daugiašaliais 
susitarimais turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaizduojami lytiniai veiksmai su 
jaunesniais nei 18 metų asmenimis. 
Turėtų būti stiprinamas 
bendradarbiavimas su Tarptautine 
interneto specialiųjų telefono linijų 
tarnybų asociacija (INHOPE). Turi būti 
kuriamas ir stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, siekiant, kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.
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išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

Or. de

Pakeitimas 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą, taip pat užtikrinti, kad šių 
nusikaltimų tyrimui ir atitinkamam 
baudžiamajam persekiojimui būtų 
teikiama pirmenybė. Todėl būtina imtis 
veiksmų, kad būtų pašalintas turinio 
šaltinis ir sulaikyti prievartos prieš vaikus 
vaizdų kūrėjai, platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos, ir vykdyti atitinkamą 
baudžiamąjį persekiojimą. Turi būti 
kuriamas ir stiprinamas viešųjų institucijų 
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tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą 
arba interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad būtų išvengta veiklos dubliavimo.
Taikant tokias priemones būtina atsižvelgti 
į galutinių naudotojų teises, laikytis esamų 
teisinių ir teisminių procedūrų, taip pat 
Europos žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Tik kilus 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
siekiant pašalinti atitinkamą medžiagą 
arba taikyti reikiamą baudžiamąjį 
persekiojimą sunkumų, valstybės narės 
gali imtis teisinių priemonių dėl prieigos 
prie interneto tinklalapių, kuriuose yra su 
prievarta prieš vaikus susijusių vaizdų 
arba per kuriuos šie vaizdai platinami, 
ribojimo. Pagal Saugesnio interneto 
programą sukurtas specialiųjų linijų tinklas 
– taip siekiama rinkti informaciją, taip pat 
užtikrinti ataskaitų dėl pagrindinių rūšių 
neteisėto turinio internete teikimą ir 
keitimąsi jomis.

Or. en

Pakeitimas 81
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
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įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą 
arba interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 

įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Siekiant šalinti 
prievartos prieš vaikus turinį, turi būti 
kuriamas ir stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.
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turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą 
arba interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Siekiant šalinti 
prievartos prieš vaikus turinį, turi būti 
kuriamas ir stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
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gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdų 
kūrėjai, platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
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institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi,
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą arba 
interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau nepaisant tokių 
pastangų, jeigu pirminė medžiaga yra ne 
Europos Sąjungoje, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį dažnai būna 
neįmanoma dėl to, kad valstybė, kurioje 
yra pagrindiniai kompiuteriai, 
nepageidauja bendradarbiauti, arba tenka 
labai ilgai užtrukti, kol pavyksta pasiekti, 
kad atitinkama valstybė pašalintų 
medžiagą. Taigi, turėtų būti nustatyti 
prieigos iš Sąjungos teritorijos prie 
interneto tinklalapių, kuriuose, kaip 
nustatyta, yra seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagos arba kuriais tokia 
medžiaga platinama, blokavimo
mechanizmai. Šiuo tikslu gali būti 
naudojami įvairūs tinkami mechanizmai, 
įskaitant palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą arba
taikant įstatymo galios neturinčias 
priemones, kuriomis interneto paslaugų 
teikėjai remiami ir skatinami kurti elgesio 
kodeksus ir gaires, pagal kuriuos būtų 
blokuojama prieiga prie tokių interneto 
tinklalapių. Siekiant šalinti ir blokuoti 
prievartos prieš vaikus turinį, turi būti 
kuriamas ir stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

Or. en
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Pakeitimas 84
Michèle Striffler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą arba 
interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą, 
interneto paslaugų teikėjų įpareigojimą
sukurti elgesio kodeksus ir gaires, pagal 
kuriuos būtų blokuojama prieiga prie tokių 
interneto tinklalapių, siekiant didinti šių 
teikėjų atsakomybę. Siekiant šalinti ir 
blokuoti prievartos prieš vaikus turinį, turi 
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stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

būti kuriamas ir stiprinamas viešųjų 
institucijų bendradarbiavimas, pirmiausia 
siekiant, kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

Or. fr

Pakeitimas 85
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro 
seksualinės prievartos vaizdai, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti 
prievartos prieš vaikus medžiagos 
apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes 
įkelti tokį turinį į viešai prieinamą 
internetą. Todėl būtina imtis veiksmų, kad 
būtų pašalintas turinio šaltinis ir sulaikyti 
prievartos prieš vaikus vaizdų kūrėjai, 
platintojai ir tokius vaizdus 
parsisiunčiantys asmenys. ES pirmiausia 
glaudžiau bendradarbiaudama su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Turėtų būti pašalintas 
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nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą arba 
interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

bet koks tinklalapis, kuriame yra su 
seksualine prievarta prieš vaikus susijusių 
vaizdų iš ES valstybių narių. Tačiau 
kadangi, nepaisant tokių pastangų, pašalinti 
vaikų pornografijos turinio šaltinį sunku, 
jeigu pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą arba 
interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių. 
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir 
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

Or. en

Pakeitimas 86
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Bet kokie asmens duomenys, 
tvarkomi įgyvendinant šią direktyvą, turi 
būti saugomi pagal ES galiojančias 
privatumo ir duomenų apsaugos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Bet kokie asmens duomenys, 
tvarkomi įgyvendinant šią direktyvą, turi 
būti saugomi pagal 2008 m. lapkričio 
27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2008/977/TVR dėl asmens duomenų 
tvarkymų vykdant policijos ir teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, 
apsaugos1 ir remiantis 2002 m. liepos 
12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyva 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje2 (E. 
privatumo direktyva), taip pat laikantis 
principų, nustatytų 1981 m. sausio 28 d. 
Europos Tarybos konvencijoje dėl 
asmenų apsaugos ryšium su asmens 
duomenų automatizuotu tvarkymu, kurią 
yra ratifikavusios visos valstybės narės.
_____________
1 OL L 350, 2008 12 30, p. 60.
2 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

Or. en

Pakeitimas 88
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Komisija turėtų ištirti riziką ir 
galimą neigiamą poveikį, susijusį su 
tinklalapių blokavimu. Tyrimų metu 
turėtų būti įvertinta rizika, kad bus 
pažeistos Europos piliečių demokratinės 
teisės, ir atsižvelgta į paplitusį tinklalapių 
blokavimą totalitarinėse visuomenėse
siekiant suvaržyti saviraiškos laisvę. 

Or. en

Pakeitimas 89
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Šia direktyva užtikrinamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
visų pirma pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, t. y.: žmogaus 
orumo principo, kankinimo ir nežmoniško 
ar žeminančio elgesio arba baudimo 
uždraudimo, vaiko teisių, teisės į laisvę ir 
saugumą, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, asmens duomenų apsaugos 
principo, teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taip 
pat teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei 
bausmės proporcingumo principų. Visų 
pirma, šia direktyva siekiama užtikrinti, 
kad būtų besąlygiškai laikomasi visų šių 
teisių, ir ji atitinkamai turi būti 
įgyvendinama.

(15) Šia direktyva užtikrinamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
visų pirma pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, t. y.: žmogaus 
orumo principo, kankinimo ir nežmoniško 
ar žeminančio elgesio arba baudimo 
uždraudimo, vaiko teisių, teisės į laisvę ir 
saugumą, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, asmens privatumo ir duomenų 
apsaugos principo, teisės į veiksmingą 
teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą, taip pat teisėtumo ir 
nusikalstamos veikos bei bausmės 
proporcingumo principų. Visų pirma, šia 
direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų 
besąlygiškai laikomasi visų šių teisių, ir ji 
atitinkamai turi būti įgyvendinama.

Or. en

Pakeitimas 90
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva siekiama nustatyti pagrindines
nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžčių
nuostatas vaikų seksualinio išnaudojimo 
srityje. Ja taip pat siekiama įvesti bendras 
nuostatas, kad būtų sustiprinta nusikaltimų 
prevencija ir aukų apsauga.

Šia direktyva siekiama nustatyti 
būtiniausias taisykles, reglamentuojančias
nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžtį 
seksualinės prievartos prieš vaikus ir
vaikų seksualinio išnaudojimo, taip pat 
medžiagos, susijusios su seksualine 
prievarta prieš vaikus, pateikimo srityse. 
Ja taip pat siekiama įvesti bendras 
nuostatas, kad būtų sustiprinta nusikaltimų 
prevencija ir aukų apsauga.

Or. en

Pakeitimas 91
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) vaikas – bet kuris nepilnametis asmuo ir 
(arba) asmuo, kuris dar nesukakęs 
nacionaliniais įstatymais nustatyto 
amžiaus, kai gali duoti sutikimą lytiškai 
santykiauti. 

Or. en

Pakeitimas 92
Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaikų pornografija – b) medžiaga, susijusi su prievarta prieš 
vaikus –

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui; jį 
priėmus visas tekstas turės būti atitinkamai 
keičiamas.)

Or. en
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Pakeitimas 93
Ernst Strasser

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaikų pornografija – b) vaikų pornografija arba medžiaga, 
susijusi su seksualine prievarta prieš 
vaikus –

Or. en

Pakeitimas 94
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaikų pornografija – b) prievartos prieš vaikus vaizdai –

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaikų pornografija – b) vaikų pornografija arba seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiaga –
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Or. en

Pakeitimas 96
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) bet kokia vaizdinė medžiaga, kurioje 
vaizduojami tikri arba apsimestiniai vaiko
išvaizdos asmens atviri seksualiniai 
veiksmai, arba vaiko išvaizdos asmens 
lyties organų vaizdavimas pirmiausia 
seksualinėms reikmėms; arba

Išbraukta.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) bet kokia vaizdinė medžiaga, kurioje 
vaizduojami tikri arba apsimestiniai vaiko 
išvaizdos asmens atviri seksualiniai 
veiksmai, arba vaiko išvaizdos asmens
lyties organų vaizdavimas pirmiausia 
seksualinėms reikmėms; arba

iii) bet kokia medžiaga, kurioje matomas 
vaikas arba jo virtualus vaizdas, 
atliekantis tikrus arba apsimestinius 
atvirus seksualinius veiksmus, arba 
kurioje matomi vaiko arba jo virtualaus 
vaizdo lyties organai pirmiausia 
seksualinėms reikmėms; arba

Or. fr

Pakeitimas 98
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) tikroviški lytinius veiksmus atliekančio 
vaiko vaizdai arba tikroviški vaiko lyties 
organų vaizdai pirmiausia seksualinėms 

iv) tikroviški lytinius veiksmus atliekančio 
vaiko vaizdai arba tikroviški vaiko lyties 
organų vaizdai pirmiausia seksualiniams 
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reikmėms, nepaisant to, ar toks vaikas iš 
tikrųjų egzistuoja;

reikmėms;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) tikroviški lytinius veiksmus atliekančio 
vaiko vaizdai arba tikroviški vaiko lyties 
organų vaizdai pirmiausia seksualinėms 
reikmėms, nepaisant to, ar toks vaikas iš 
tikrųjų egzistuoja;

iv) tikroviški lytinius veiksmus atliekančio 
vaiko vaizdai arba tikroviški vaiko arba jo 
virtualaus vaizdo lyties organų vaizdai 
pirmiausia seksualinėms reikmėms;

Or. fr

Pakeitimas 100
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) tikroviški lytinius veiksmus atliekančio 
vaiko vaizdai arba tikroviški vaiko lyties
organų vaizdai pirmiausia seksualinėms 
reikmėms, nepaisant to, ar toks vaikas iš 
tikrųjų egzistuoja;

iv) tikroviški lytinius veiksmus atliekančio 
vaiko arba vaiko, pavaizduoto, kad atlieka 
lytinius veiksmus, vaizdai arba tikroviški 
vaiko lyties organų vaizdai pirmiausia 
seksualinėms reikmėms, nepaisant to, ar 
toks vaikas iš tikrųjų egzistuoja;

Or. en

Pakeitimas 101
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) vaikų pornografija yra prievartos 
prieš vaikus forma;
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Or. en

Pakeitimas 102
Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) vaikų seksualinis išnaudojimas 
kelionės metu ir vaikų seksualinis 
turizmas – tai vaikų seksualinis 
išnaudojimas, kurį atlieka asmuo ar 
asmenys, keliaujantys iš savo įprastinės 
aplinkos į šalį, kurioje užmezga seksualinį 
kontaktą su vaikais;

Or. en

Pagrindimas

JT Pasaulio turizmo organizacijos 1997 m. turisto apibrėžtis.

Pakeitimas 103
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) vaikų seksualinis išnaudojimas 
kelionės metu ir vaikų seksualinis 
turizmas – tai vaikų seksualinis 
išnaudojimas, kurį atlieka asmuo ar 
asmenys, keliaujantys iš savo įprastinės 
aplinkos į šalį, kurioje užmezga seksualinį 
kontaktą su vaikais.

Or. en

Pagrindimas

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 



PE456.647v02-00 46/157 AM\854749LT.doc

LT

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.

Pakeitimas 104
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) vaikų seksualinis išnaudojimas 
kelionės metu ir vaikų seksualinis 
turizmas – tai vaikų seksualinis 
išnaudojimas, kurį atlieka asmuo ar 
asmenys, keliaujantys iš savo įprastinės 
aplinkos į šalį, kurioje užmezga seksualinį 
kontaktą su vaikais.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad už šio straipsnio 
2–5 dalyse nurodytus tyčinius veiksmus 
būtų baudžiama.

1. Kadangi baudžiamosios teisės sistema 
yra neatskiriamas kiekvienos valstybės 
narės teisėtvarkos aspektas, kiekviena 
valstybė narė imasi būtinų priemonių 
siekdama užtikrinti, kad toliau nurodyti 
tyčiniai veiksmai pagal įstatymus būtų 
laikomi nusikalstama veika ir pagal 
valstybės taikytinų bausmių sistemą už 
šiuos veiksmus būtų numatytos bausmės, 
kurios atitiktų nusikaltimo sunkumą.

Or. de

Pakeitimas 106
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Sąlygų asmeniui, pagal nacionalinę teisę 
nesulaukusiam amžiaus, kai jis gali duoti 
sutikimą lytiškai santykiauti, stebėti 
seksualinę prievartą arba seksualinius 
veiksmus sudarymas seksualinėms 
reikmėms, net jeigu jis neturi dalyvauti 
atliekant šiuos veiksmus, reiškia elgesį 
pagal 1 dalies nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už sąlygų vaikui, pagal nacionalinę teisę 
nesulaukusiam lytinės pilnametystės, 
stebėti seksualinę prievartą arba 
seksualinius veiksmus sudarymą 

2. Už sąlygų vaikui, pagal nacionalinę teisę 
nesulaukusiam amžiaus, kai jis gali duoti 
sutikimą lytiškai santykiauti, stebėti 
seksualinę prievartą arba seksualinius 
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seksualinėms reikmėms, net jeigu jis 
neturi dalyvauti atliekant šiuos veiksmus, 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip dveji
metai.

veiksmus sudarymą, net jeigu jis neturi 
dalyvauti atliekant šiuos veiksmus, 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip treji
metai.

Or. en

Pakeitimas 108
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Už sąlygų vaikui, pagal nacionalinę teisę 
nesulaukusiam amžiaus, kai jis gali duoti 
sutikimą lytiškai santykiauti, stebėti 
seksualinę prievartą arba seksualinius 
veiksmus sudarymą seksualinėms 
reikmėms, net jeigu jis neturi dalyvauti 
atliekant šiuos veiksmus, baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip dveji metai, 
ir draudimu užsiimti profesine veikla, 
kurią vykdant būtų palaikomi bet kokie 
ryšiai su vaikais.

Or. it

Pakeitimas 109
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Seksualiniai veiksmai su asmeniu, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai 
santykiauti, reiškia veiksmą pagal 1 dalies 
nuostatas.

Or. de
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Pakeitimas 110
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Už seksualinius veiksmus su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai 
santykiauti, baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne trumpesnė 
kaip penkeri metai, ir draudimu užsiimti 
profesine veikla, kurią vykdant būtų 
palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.

Or. it

Pakeitimas 111
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Už seksualinius veiksmus su vaiku, kai: 4. Seksualiniai veiksmai su jaunesniu nei 
18 metų asmeniu, kai:

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

i) piktnaudžiaujama pripažintu 
pasitikėjimu, valdžia arba įtaka šiam 
asmeniui; arba

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

ii) naudojamasi itin pažeidžiama asmens
padėtimi, pirmiausia dėl jo protinės arba 
fizinės negalios ar priklausomumo; arba

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

iii) naudojama prievarta, jėga arba 
grasinimai,

reiškia veiksmus pagal 1 dalies nuostatas.



PE456.647v02-00 50/157 AM\854749LT.doc

LT

Or. de

Pakeitimas 112
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) naudojama prievarta, jėga arba 
grasinimai, baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne trumpesnė 
kaip dešimt metų, ir draudimu užsiimti 
profesine veikla, kurią vykdant būtų 
palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.

Or. it

Pakeitimas 113
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jaunesnio nei 18 metų asmens vertimas
atlikti seksualinius veiksmus su kitu 
asmeniu reiškia veiksmą pagal 1 dalies 
nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 114
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Už vaiko vertimą atlikti seksualinius 
veiksmus su kitu asmeniu baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip dešimt metų, 
ir draudimu užsiimti profesine veikla, 
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kurią vykdant būtų palaikomi bet kokie 
ryšiai su vaikais.

Or. it

Pakeitimas 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 116
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už šio straipsnio 2–11 dalyse 
nurodytus tyčinius veiksmus būtų 
baudžiama.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už šio straipsnio 2–11 dalyse 
nurodytus veiksmus būtų baudžiama.

Or. en

Pakeitimas 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už šio straipsnio 2–
11 dalyse nurodytus tyčinius veiksmus 
būtų baudžiama.

1. Kadangi baudžiamosios teisės sistema 
yra neatskiriamas kiekvienos valstybės 
narės teisėtvarkos aspektas, kiekviena 
valstybė narė imasi būtinų priemonių 
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siekdama užtikrinti, kad toliau nurodyti 
tyčiniai veiksmai pagal įstatymus būtų 
laikomi nusikalstama veika ir pagal 
valstybės taikytinų bausmių sistemą už 
šiuos veiksmus būtų numatytos bausmės, 
kurios atitiktų nusikaltimo sunkumą.

Or. de

Pakeitimas 118
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už šio straipsnio 2–11 dalyse 
nurodytus tyčinius veiksmus būtų 
baudžiama.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už šio straipsnio 2–11 dalyse 
nurodytus veiksmus, kuriais siekiama 
įtraukti vaiką į nusikalstamą veiklą, būtų 
baudžiama.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Už sąlygų vaikui dalyvauti 
pornografiniame renginyje sudarymą arba 
jo verbavimą, už pelnymąsi iš vaiko ar 
kitokį vaiko išnaudojimą tokiais tikslais
baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip 
penkerių metų laisvės atėmimo bausme, 
jei vaikas nėra sulaukęs amžiaus, kai jis 
gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, 
arba ne trumpesne kaip dvejų metų 
laisvės atėmimo bausme, jei vaikas yra 
sulaukęs tokio amžiaus.

Or. en
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Pakeitimas 120
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Sąlygų jaunesniam nei 18 metų 
asmeniui dalyvauti pornografiniame 
renginyje sudarymas reiškia veiksmą 
pagal 1 dalies nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 121
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Sąlygų vaikui dalyvauti pornografiniame 
renginyje sudarymas yra prievarta prieš 
vaiką ir už tai turi būti baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kaip nustatyta 
valstybės narės įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 122
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Už sąlygų vaikui dalyvauti 
pornografiniame renginyje sudarymą 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip dveji 
metai, ir draudimu užsiimti profesine 
veikla, kurią vykdant būtų palaikomi bet 
kokie ryšiai su vaikais.
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Or. it

Pagrindimas

Už vaiko išnaudojimą privalo būti baudžiama griežtesnėmis bausmėmis, taip pat draudimu 
užsiimti veikla, kurią vykdant būtų palaikomi ryšiai su vaikais. 

Pakeitimas 123
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Už sąlygų vaikui dalyvauti 
pornografiniame renginyje sudarymą 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip dveji 
metai, ir atitinkama bauda.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 125
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Už pelnymąsi iš vaiko dalyvavimo 3. Pelnymasis iš jaunesnio nei 18 metų 
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pornografiniame renginyje arba kitokį 
tokio vaiko išnaudojimą baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip dveji metai.

asmens dalyvavimo pornografiniame 
renginyje arba kitoks šio asmens 
išnaudojimas reiškia veiksmą pagal 
1 dalies nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 126
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pelnymasis iš vaiko dalyvavimo 
pornografiniame renginyje arba kitoks 
tokio vaiko išnaudojimas yra prievarta 
prieš vaiką ir už tai turi būti baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kaip 
nustatyta valstybės narės įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 127
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Už pelnymąsi iš vaiko dalyvavimo 
pornografiniame renginyje arba kitokį 
tokio vaiko išnaudojimą baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai, ir draudimu 
užsiimti profesine veikla, kurią vykdant 
būtų palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.

Or. it

Pagrindimas

Už vaiko išnaudojimą privalo būti baudžiama griežtesnėmis bausmėmis, taip pat draudimu 
užsiimti veikla, kurią vykdant būtų palaikomi ryšiai su vaikais. 
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Pakeitimas 128
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 129
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Dalyvavimas pornografiniuose 
renginiuose, kuriuose dalyvauja vaikai, yra 
prievarta prieš vaikus ir todėl turi būti 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kaip nustatyta valstybės narės 
įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 130
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Sąmoningas dalyvavimas
pornografiniuose renginiuose, kuriuose 
dalyvauja jaunesni nei 18 metų asmenys, 
reiškia veiksmą pagal 1 dalies nuostatas.
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Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Už sąmoningą dalyvavimą 
pornografiniuose renginiuose, kuriuose 
dalyvauja vaikas, baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai, jei vaikas nėra 
sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti 
sutikimą lytiškai santykiauti, arba ne 
trumpesne kaip vienerių metų laisvės 
atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs 
tokio amžiaus.

Or. en

Pakeitimas 132
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Už sąmoningą dalyvavimą 
pornografiniuose renginiuose, kuriuose 
dalyvauja vaikai, baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai, ir draudimu 
užsiimti profesine veikla, kurią vykdant 
būtų palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.

Or. it

Pagrindimas

Už vaiko išnaudojimą privalo būti baudžiama griežtesnėmis bausmėmis, taip pat draudimu 
užsiimti veikla, kurią vykdant būtų palaikomi ryšiai su vaikais. 
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Pakeitimas 133
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 135
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Vaiko verbavimas dalyvauti 
pornografiniame renginyje yra prievarta 
prieš vaiką ir už tai turi būti baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kaip 
nustatyta valstybės narės įstatymuose.

Or. en
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Pakeitimas 136
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jaunesnio nei 18 metų asmens
verbavimas dalyvauti pornografiniame 
renginyje reiškia veiksmą pagal 1 dalies 
nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 137
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Už vaiko verbavimą dalyvauti 
pornografiniame renginyje baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip penkeri 
metai, ir draudimu užsiimti profesine 
veikla, kurią vykdant būtų palaikomi bet 
kokie ryšiai su vaikais.

Or. it

Pakeitimas 138
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Už vaiko verbavimą dalyvauti 
pornografiniame renginyje baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip dveji metai, 
ir atitinkama bauda.
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Or. en

Pakeitimas 139
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Asmuo, kuris jaunesnį nei 
18 metų asmenį paskatina atlikti 
seksualinius veiksmus arba kuris tuo 
naudojasi kaip užmokestį už tai duodamas 
arba žadėdamas pinigų ar kitokį atlygį 
arba kompensaciją, nesvarbu, ar šis 
užmokestis, pažadas ar kompensacija 
duodami jaunesniam nei 18 metų 
asmeniui ar trečiajam asmeniui, laikomas 
kaltu dėl tyčinių veiksmų, kaip nurodyta 
1 dalyje.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Už vaiko vertimą arba verbavimą
užsiimti vaikų prostitucija, pelnymąsi iš 
vaiko ar kitokį vaiko išnaudojimą tokiais 
tikslais baudžiama maksimalia ne 
trumpesne kaip aštuonerių metų laisvės 
atėmimo bausme, jei vaikas nėra sulaukęs 
amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą 
lytiškai santykiauti, ir ne trumpesne kaip 
penkerių metų laisvės atėmimo bausme, 
jei vaikas yra sulaukęs tokio amžiaus.

Or. en
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Pakeitimas 141
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Sąlygų vaikui užsiimti vaikų prostitucija
sudarymas yra prievarta prieš vaiką ir už 
tai turi būti baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kaip nustatyta valstybės narės 
įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 142
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Už sąlygų vaikui užsiimti vaikų 
prostitucija sudarymą baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip penkeri metai, ir draudimu 
užsiimti profesine veikla, kurią vykdant 
būtų palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.

Or. it

Pagrindimas

Už vaiko išnaudojimą privalo būti baudžiama griežtesnėmis bausmėmis, taip pat draudimu 
užsiimti veikla, kurią vykdant būtų palaikomi ryšiai su vaikais. 

Pakeitimas 143
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Už sąlygų vaikui užsiimti vaikų 
prostitucija sudarymą baudžiama laisvės 

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

atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip penkeri metai, ir 
atitinkama bauda.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 145
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 146
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Pelnymasis iš vaiko užsiėmimo vaikų 
prostitucija arba kitoks vaikų prostitucija 
užsiimančio vaiko išnaudojimas yra 
prievarta prieš vaiką ir už tai turi būti 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kaip nustatyta valstybės narės 
įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 147
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Už pelnymąsi iš vaiko užsiėmimo vaikų 
prostitucija arba kitokį vaikų prostitucija 
užsiimančio vaiko išnaudojimą baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip penkeri 
metai, ir draudimu užsiimti profesine 
veikla, kurią vykdant būtų palaikomi bet 
kokie ryšiai su vaikais.

Or. it

Pagrindimas

Už vaiko išnaudojimą privalo būti baudžiama griežtesnėmis bausmėmis, taip pat draudimu 
užsiimti veikla, kurią vykdant būtų palaikomi ryšiai su vaikais. 

Pakeitimas 148
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Už pelnymąsi iš vaiko užsiėmimo vaikų 
prostitucija arba kitokį vaikų prostitucija 

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

užsiimančio vaiko išnaudojimą baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip penkeri 
metai, ir atitinkama bauda.

Or. en

Pakeitimas 149
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Asmuo, kuris atlieka seksualinius 
veiksmus su jaunesniu nei 
18 metų asmeniu ir kaip užmokestį už tai 
duoda arba žada pinigų ar kitokį atlygį 
arba kompensaciją, nesvarbu, ar šis 
užmokestis, pažadas ar kompensacija 
duodami jaunesniam nei 18 metų 
asmeniui ar trečiajam asmeniui, laikomas 
kaltu dėl tyčinių veiksmų kaip nurodyta 
1 dalyje.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Už seksualinius veiksmus su vaiku, kai 
naudojamasi vaikų prostitucija, baudžiama 
maksimalia ne trumpesne kaip penkerių 
metų laisvės atėmimo bausme, jei vaikas 
nėra sulaukęs amžiaus, kai jis gali duoti 
sutikimą lytiškai santykiauti, ir ne 
trumpesne kaip dvejų metų laisvės
atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs 
tokio amžiaus.

Or. en
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Pakeitimas 151
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 152
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Už seksualinius veiksmus su vaiku, kai 
naudojamasi vaikų prostitucija, baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip penkeri 
metai, ir draudimu užsiimti profesine 
veikla, kurią vykdant būtų palaikomi bet 
kokie ryšiai su vaikais.

Or. it

Pagrindimas

Už vaiko išnaudojimą privalo būti baudžiama griežtesnėmis bausmėmis, taip pat draudimu 
užsiimti veikla, kurią vykdant būtų palaikomi ryšiai su vaikais. 

Pakeitimas 153
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

už sutikimą užsiimti seksualiniais 
veiksmais su vaiku, nepaisant to, buvo 
lytinis aktas ar jo nebuvo, kai naudojamasi 
vaikų prostitucija, baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip šešeri metai.

Or. en

Pakeitimas 154
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Seksualiniai veiksmai su vaiku, kai 
naudojamasi vaikų prostitucija, yra 
prievarta prieš vaiką ir už tai turi būti 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kaip nustatyta valstybės narės 
įstatymuose.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Už vaiko vertimą naudojant prievartą 
ar jėgą dalyvauti pornografiniuose 
renginiuose arba grasinimą vaikui tokiais 
tikslais baudžiama maksimalia ne 
trumpesne kaip aštuonerių metų laisvės 
atėmimo bausme, jei vaikas nėra sulaukęs 
amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą 
lytiškai santykiauti, arba ne trumpesne 
kaip penkerių metų laisvės atėmimo 
bausme, jei vaikas yra sulaukęs tokio 
amžiaus.

Or. en
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Pakeitimas 156
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Vaiko vertimas dalyvauti 
pornografiniuose renginiuose yra prievarta 
prieš vaiką ir už tai turi būti baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kaip 
nustatyta valstybės narės įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 157
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Jaunesnio nei 18 metų asmens vertimas
dalyvauti pornografiniuose renginiuose 
reiškia veiksmą pagal 1 dalies nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 158
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 159
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Už vaiko vertimą dalyvauti 
pornografiniuose renginiuose baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kurių 
didžiausia ne trumpesnė kaip aštuoneri 
metai, ir draudimu užsiimti profesine 
veikla, kurią vykdant būtų palaikomi bet 
kokie ryšiai su vaikais.

Or. it

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 161
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. Asmuo, kuris jaunesnį nei 
18 metų asmenį verbuoja arba verčia 
atlikti seksualinius veiksmus kaip 
užmokestį už tai duodamas arba 
žadėdamas pinigų ar kitokį atlygį arba 
kompensaciją, nesvarbu, ar šis 
užmokestis, pažadas ar kompensacija 
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duodami jaunesniam nei 18 metų 
asmeniui ar trečiajam asmeniui, laikomas 
kaltu dėl tyčinių veiksmų kaip nurodyta 
1 dalyje.

Or. de

Pakeitimas 162
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. Vaiko verbavimas užsiimti vaikų 
prostitucija yra prievarta prieš vaiką ir už 
tai turi būti baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kaip nustatyta valstybės narės 
įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 163
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. Už vaiko verbavimą užsiimti vaikų 
prostitucija baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne trumpesnė 
kaip aštuoneri metai, ir draudimu užsiimti 
profesine veikla, kurią vykdant būtų 
palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.

Or. it

Pakeitimas 164
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 165
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

11. Už vaiko vertimą naudojant prievartą 
ar jėgą užsiimti vaikų prostitucija arba 
grasinimą vaikui tokiais tikslais
baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip 
dešimties metų laisvės atėmimo bausme, 
jei vaikas nėra sulaukęs amžiaus, kai jis 
gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, ir 
ne trumpesne kaip penkerių metų laisvės 
atėmimo bausme, jei vaikas yra sulaukęs 
tokio amžiaus.

Or. en



AM\854749LT.doc 71/157 PE456.647v02-00

LT

Pakeitimas 167
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

11. Vaiko vertimas užsiimti vaikų 
prostitucija yra prievarta prieš vaiką ir už 
tai turi būti baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kaip nustatyta valstybės narės 
įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 168
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

11. Už vaiko vertimą užsiimti vaikų 
prostitucija baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne trumpesnė 
kaip dešimt metų, ir draudimu užsiimti 
profesine veikla, kurią vykdant būtų 
palaikomi bet kokie ryšiai su vaikais.

Or. it

Pakeitimas 169
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 170
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su vaikų pornografija susijusios 
nusikalstamos veikos

Su lytinių veiksmų su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis pavaizdavimu
susijusios nusikalstamos veikos

Or. de

Pakeitimas 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad už šio straipsnio 
2–6 dalyse nurodytus tyčinius veiksmus 
būtų baudžiama.

1. Kadangi baudžiamosios teisės sistema 
yra neatskiriamas kiekvienos valstybės 
narės teisėtvarkos aspektas, kiekviena 
valstybė narė imasi būtinų priemonių 
siekdama užtikrinti, kad toliau nurodyti 
tyčiniai veiksmai pagal įstatymus būtų 
laikomi nusikalstama veika ir pagal jų 
taikytinų bausmių sistemą už šiuos 
veiksmus būtų numatytos bausmės, kurios 
atitiktų nusikaltimo sunkumą.

Or. de

Pakeitimas 172
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Medžiagos, kurioje vaizduojami 
seksualiniai veiksmai su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis, įsigijimas arba 
turėjimas reiškia veiksmą pagal 1 dalies 
nuostatas.
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Or. de

Pakeitimas 173
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Už vaikų pornografijos įsigijimą arba 
turėjimą baudžiama laisvės atėmimo 
bausme, kaip nustatyta valstybės narės 
įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 174
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 175
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Už sąmoningą vaikų pornografijos 
gavimą baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne trumpesnė 
kaip vieneri metai.

Or. en
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Pakeitimas 176
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Sąmoningas medžiagos, kurioje 
vaizduojami seksualiniai veiksmai su 
jaunesniais nei 18 metų asmenimis, 
gavimas naudojantis informacinėmis ir 
ryšių technologijomis reiškia veiksmą 
pagal 1 dalies nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 177
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Už sąmoningą vaikų pornografijos 
gavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kaip nustatyta 
valstybės narės įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 178
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 179
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Už sąmoningą vaikų pornografijos 
gavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip vieneri metai. Bet koks 
sąmoningas vaikų pornografijos 
stebėjimas turi būti pripažintas neteisėtu, 
nesvarbu, ar vaizdinė medžiaga buvo 
išsaugota kompiuteryje, ar ne. Jei 
pažeidėjas sąmoningai stebi vaikų 
pornografiją, išsaugodamas ją 
kompiuteryje, ar ne, tuomet jis yra kaltas 
dėl pakartotinės vaiko, esančio vaizdinėje 
medžiagoje, viktimizacijos. Be to, yra 
grėsmė, kad pažeidėjo seksualinis 
susidomėjimas vaikais padidės.

Or. lt

Pakeitimas 180
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Medžiagos, kurioje vaizduojami 
seksualiniai veiksmai su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis, platinimas, sklaida 
arba perdavimas reiškia veiksmus pagal 
1 dalies nuostatas.

Or. de
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Pakeitimas 181
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Už vaikų pornografijos platinimą, 
sklaidą arba perdavimą baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kaip nustatyta 
valstybės narės įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 182
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 183
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Medžiagos, kurioje vaizduojami 
seksualiniai veiksmai su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis, siūlymas, tiekimas ar 
galimybės ją gauti sudarymas reiškia 
veiksmus pagal 1 dalies nuostatas.

Or. de
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Pakeitimas 184
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Už vaikų pornografijos siūlymą, tiekimą 
ar galimybės ją gauti sudarymą baudžiama 
laisvės atėmimo bausmėmis, kaip 
nustatyta valstybės narės įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 185
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 186
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Medžiagos, kurioje vaizduojami 
seksualiniai veiksmai su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis, gamyba reiškia 
veiksmą pagal 1 dalies nuostatas.

Or. de
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Pakeitimas 187
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Už vaikų pornografijos gamybą 
baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kaip nustatyta valstybės narės 
įstatymuose.

Or. en

Pakeitimas 188
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 189
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybėms narėms paliekama teisė 
savo nuožiūra spręsti, ar šis straipsnis 
taikomas 2 straipsnio b punkto 
iii papunktyje nurodytais atvejais, 
susijusiais su vaikų pornografija, kai 
asmuo, atrodantis kaip vaikas, 
demonstravimo metu iš tikrųjų buvo 
18 metų amžiaus ar vyresnis.

Or. en
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Pakeitimas 190
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Ryšių mezgimas su vaikais seksualinėms 
reikmėms
Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už šiuos tyčinius veiksmus 
būtų baudžiama:
Už informacinėmis ir ryčių 
technologijomis besinaudojančio 
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
lytinės pilnametystės, 3 straipsnio 3 dalyje 
ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytų 
nusikalstamų veikų padarymo tikslu, jeigu 
po pasiūlymo imtasi realių veiksmų, kad 
toks susitikimas įvyktų, baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai.

Or. de

Pakeitimas 191
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už toliau nurodytus tyčinius 
veiksmus būtų baudžiama.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už toliau nurodytus tyčinius 
veiksmus būtų baudžiama ir kad pagal jose 
taikytinų bausmių sistemą už šį veiksmą 
būtų numatytos bausmės, kurios atitiktų 
nusikaltimo sunkumą.

Or. de
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Pakeitimas 192
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už toliau nurodytus tyčinius
veiksmus būtų baudžiama.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad būtų baudžiama už toliau 
nurodytus veiksmus, kuriais siekiama 
manipuliuoti vaiku.

Or. en

Pakeitimas 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už informacinėmis ir ryčių 
technologijomis besinaudojančio
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu
lytinės pilnametystės, 3 straipsnio 3 dalyje 
ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytų 
nusikalstamų veikų padarymo tikslu, jeigu 
po pasiūlymo imtasi realių veiksmų, kad 
toks susitikimas įvyktų, baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai.

Už raštu arba žodžiu, arba rodant 
pornografinę medžiagą suaugusiojo
daromą įtaką vaikui, pagal nacionalinę 
teisę nesulaukusiam amžiaus, kai gali būti 
duotas sutikimas lytiškai santykiauti, 
3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje
ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytų 
nusikalstamų veikų padarymo tikslu, 
baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip 
dvejų metų laisvės atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 194
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už informacinėmis ir ryčių 
technologijomis besinaudojančio 
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 

Jei suaugęs vilioja vaiką, pagal 
nacionalinę teisę nesulaukusį amžiaus, kai 
gali būti duotas sutikimas lytiškai 
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pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu
lytinės pilnametystės, 3 straipsnio 3 dalyje 
ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytų 
nusikalstamų veikų padarymo tikslu, jeigu 
po pasiūlymo imtasi realių veiksmų, kad 
toks susitikimas įvyktų, baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai.

santykiauti, be kita ko naudodamasis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis ir 
siekdamas padaryti 3 straipsnio 3 dalyje ir 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytas 
nusikalstamas veikas, baudžiama laisvės 
maksimalia ne trumpesne kaip dvejų metų 
laisvės atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 195
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už informacinėmis ir ryčių
technologijomis besinaudojančio 
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu lytinės 
pilnametystės, 3 straipsnio 3 dalyje ir 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų padarymo tikslu, jeigu po pasiūlymo 
imtasi realių veiksmų, kad toks susitikimas 
įvyktų, baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai.

Už informacinėmis ir ryšių
technologijomis besinaudojančio 
suaugusiojo siūlymą susitikti su asmeniu, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
amžiaus, kai gali būti duotas sutikimas 
lytiškai santykiauti, 3 straipsnio 3 dalyje ir 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų padarymo tikslu, jeigu po pasiūlymo 
imtasi realių veiksmų, kad toks susitikimas 
įvyktų.

Or. de

Pakeitimas 196
Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už informacinėmis ir ryčių 
technologijomis besinaudojančio 
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
lytinės pilnametystės, 3 straipsnio 3 dalyje 
ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytų 
nusikalstamų veikų padarymo tikslu, jeigu 

Už bet kokiomis priemonėmis, įskaitant 
informacines ir ryšių technologijas,
besinaudojančio suaugusiojo siūlymą 
susitikti ar kitaip užmegzti ryšius su vaiku 
3 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 6 dalyje 
nurodytų nusikalstamų veikų padarymo 
tikslu, jeigu po pasiūlymo imtasi realių 
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po pasiūlymo imtasi realių veiksmų, kad 
toks susitikimas įvyktų, baudžiama laisvės 
atėmimo bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai.

veiksmų, kad toks susitikimas įvyktų arba 
toks ryšys būtų užmegztas, baudžiama
maksimalia ne trumpesne kaip dvejų metų 
laisvės atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 197
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už informacinėmis ir ryčių 
technologijomis besinaudojančio
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu lytinės 
pilnametystės, 3 straipsnio 3 dalyje ir 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų padarymo tikslu, jeigu po pasiūlymo 
imtasi realių veiksmų, kad toks susitikimas 
įvyktų, baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne trumpesnė 
kaip dveji metai.

Už suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
amžiaus, kai gali būti duotas sutikimas 
lytiškai santykiauti, 3 straipsnio 3 dalyje ir 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų padarymo tikslu, jeigu po pasiūlymo 
imtasi realių veiksmų, kad toks susitikimas 
įvyktų, baudžiama maksimalia ne 
trumpesne kaip dvejų metų laisvės 
atėmimo bausme.

Or. en

Pakeitimas 198
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už informacinėmis ir ryčių 
technologijomis besinaudojančio
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu lytinės 
pilnametystės, 3 straipsnio 3 dalyje ir 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų padarymo tikslu, jeigu po pasiūlymo 
imtasi realių veiksmų, kad toks susitikimas 
įvyktų, baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne trumpesnė 
kaip dveji metai.

Už suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
amžiaus, kai gali būti duotas sutikimas 
lytiškai santykiauti, 3 straipsnio 3 dalyje ir 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų padarymo tikslu, jeigu po pasiūlymo 
imtasi realių veiksmų, kad toks susitikimas 
įvyktų, baudžiama maksimalia ne 
trumpesne kaip dvejų metų laisvės 
atėmimo bausme.
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Or. lt

Pagrindimas

Kadangi ryšiai su vaikais užmezgami ne tik internetu, žodžiai "informacinėmis ir ryšių 
technologijomis besinaudojančio" turi būti išbraukti.

Pakeitimas 199
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už informacinėmis ir ryčių
technologijomis besinaudojančio 
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu lytinės 
pilnametystės, 3 straipsnio 3 dalyje ir 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų padarymo tikslu, jeigu po pasiūlymo 
imtasi realių veiksmų, kad toks susitikimas 
įvyktų, baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne 
trumpesnė kaip dveji metai.

Už informacinėmis ir ryšių
technologijomis besinaudojančio 
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
amžiaus, kai gali būti duotas sutikimas 
lytiškai santykiauti, 3 straipsnio 3 dalyje ir 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų padarymo tikslu, jeigu po pasiūlymo 
imtasi realių veiksmų, kad toks susitikimas 
įvyktų, baudžiama laisvės atėmimo 
bausme pagal tai, kaip nustatyta valstybės 
narės teisėje.

Or. en

Pakeitimas 200
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už informacinėmis ir ryčių
technologijomis besinaudojančio 
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu lytinės 
pilnametystės, 3 straipsnio 3 dalyje ir 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų padarymo tikslu, jeigu po pasiūlymo 
imtasi realių veiksmų, kad toks susitikimas 
įvyktų, baudžiama laisvės atėmimo 
bausmėmis, kurių didžiausia ne trumpesnė 

Už informacinėmis ir ryšių
technologijomis besinaudojančio 
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku, 
pagal nacionalinę teisę nesulaukusiu 
amžiaus, kai gali būti duotas sutikimas 
lytiškai santykiauti, 3 straipsnio 3 dalyje ir 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų padarymo tikslu, jeigu po pasiūlymo 
imtasi realių veiksmų, kad toks susitikimas 
įvyktų, baudžiama maksimalia ne 
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kaip dveji metai. trumpesne kaip dvejų metų laisvės 
atėmimo bausme ir atitinkama bauda.

Or. en

Pakeitimas 201
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ryšių mezgimo su vaikais siekiant 
patenkinti seksualinius poreikius 
kriminalizavimas yra būtinas, kad policija 
galėtų užkirsti kelią artėjančiam vaiko ir 
pažeidėjo susitikimui, o nelauktų, kol 
įvyks tikras prievartos aktas.

Or. lt

Pakeitimas 202
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už kurstymą padaryti ir 
bendrininkavimą padarant 3–
6 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas, taip pat už pasikėsinimą jas 
padaryti būtų baudžiama.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kurstymas padaryti ir 
bendrininkavimas padarant 3–
6 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas, taip pat pasikėsinimas jas padaryti 
įstatymuose būtų numatyti kaip 
nusikaltimai ir pagal valstybių narių 
bausmių sistemą už juos skiriamos 
bausmės, atitinkančios jų sunkumą.

Or. de

Pakeitimas 203
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už kėsinimąsi padaryti bet 
kurią iš 3 straipsnio 3–5 dalyse nurodytų 
nusikalstamų veikų ir 2 dalyje nurodytą su 
seksualinės prievartos stebėjimu susijusią 
nusikalstamą veiką, taip pat 4 straipsnio 2–
3 ir 5–11 dalyse bei 5 straipsnio 2 ir 4–
6 dalyse nurodytas nusikalstamas veikas 
būtų baudžiama.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad kėsinimasis padaryti bet 
kurią iš 3 straipsnio 3–5 dalyse nurodytų 
nusikalstamų veikų ir 2 dalyje nurodytą su 
seksualinės prievartos stebėjimu susijusią 
nusikalstamą veiką, taip pat 4 straipsnio 2–
3 ir 5–11 dalyse bei 5 straipsnio 2 ir 4–
6 dalyse nurodytas nusikalstamas veikas
įstatymuose būtų numatytas kaip 
nusikaltimas ir pagal valstybių narių 
bausmių sistemą už jį skiriama bausmė, 
atitinkanti jo sunkumą.

Or. de

Pakeitimas 204
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių
užtikrinti, kad už šiuos tyčinius veiksmus 
būtų baudžiama:

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad užkirstų kelią šiems tyčiniams 
veiksmams arba juos uždraustų ir 
įstatymuose nustato, kad tai yra 
nusikaltimai, ir pagal savo baudžiamųjų 
sankcijų sistemą už juos skiria jų 
sunkumą atitinkančias bausmes:

Or. de

Pakeitimas 205
Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kelionių organizavimas siekiant padaryti 
bet kurią iš 3–6 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų.

b) kelionių ir (ar) kitos veiklos
organizavimas siekiant padaryti bet kurią iš 
3–6 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų.
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Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie vaikų seksualinio turizmo organizavimą, reikia priminti, kad subjektais, 
prisidedančiais prie vaikų seksualinės prievartos ir išnaudojimo, laikomi ne tik kelionės 
organizatoriai, pvz., kelionių organizavimo veiklos vykdytojai ir kelionių agentūros, bet ir 
daugybė tarpininkų, teikiančių kitas paslaugas pvz., viešbučių, nakvynės namų, kelionių gidų, 
vertimo paslaugas ir kt.

Pakeitimas 206
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kelionių organizavimas siekiant padaryti 
bet kurią iš 3–6 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų.

b) kelionių ir (ar) kitos veiklos
organizavimas siekiant padaryti bet kurią iš 
3–6 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie vaikų seksualinio turizmo organizavimą, reikia priminti, kad subjektais, 
prisidedančiais prie vaikų seksualinės prievartos ir išnaudojimo, laikomi ne tik kelionės 
organizatoriai, pvz., kelionių organizavimo veiklos vykdytojai ir kelionių agentūros, bet ir 
daugybė tarpininkų, teikiančių kitas paslaugas pvz., viešbučių, nakvynės namų, kelionių gidų, 
vertimo paslaugas ir kt.

Pakeitimas 207
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kelionių organizavimas siekiant padaryti 
bet kurią iš 3–6 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų.

b) kelionių ir (ar) kitos veiklos
organizavimas siekiant padaryti bet kurią iš 
3–6 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų.

Or. en
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Pagrindimas

Kalbant apie vaikų seksualinio turizmo organizavimą, reikia priminti, kad subjektais, 
prisidedančiais prie vaikų seksualinės prievartos ir išnaudojimo, laikomi ne tik kelionės 
organizatoriai, pvz., kelionių organizavimo veiklos vykdytojai ir kelionių agentūros, bet ir 
daugybė tarpininkų, teikiančių kitas paslaugas pvz., viešbučių, nakvynės namų, kelionių gidų, 
vertimo paslaugas ir kt.

Pakeitimas 208
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) realūs veiksmai, kurie susiję su 
kelionių organizavimu siekiant turėti 
seksualinius santykius su vaiku ir kuriais 
skatinama, kad įvyktų toks susitikimas, 
nepaisant to, ar vaikas buvo iš tikrųjų 
seksualiai prievartaujamas ir 
išnaudojamas.

Or. en

Pagrindimas

Jei bus baudžiamas ketinimas keliaujant ir vykdant turizmo veiklą daryti nusikalstamas 
veikas, susijusias su vaikų seksualiniu išnaudojimu, tai padės sustiprinti prevencijos 
priemones ir atgrasyti nusikaltėlius keliauti dar prieš jiems imantis savo piktų kėslų.

Pakeitimas 209
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) realūs veiksmai, kurie susiję su 
kelionių organizavimu siekiant turėti 
seksualinius santykius su vaiku ir kuriais 
skatinama, kad įvyktų toks susitikimas, 
nepaisant to, ar vaikas buvo iš tikrųjų 
seksualiai prievartaujamas ir 
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išnaudojamas.

Or. en

Pakeitimas 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 
susijusiomis su seksualinių veiksmų 
stebėjimu, ir 3 dalies nuostatomis; taip pat
4 straipsnio 2 ir 4 dalies bei 5 straipsnio
nuostatomis nereglamentuojami 
savanoriški vaikų tarpusavio seksualiniai 
veiksmai arba vaikų ir panašaus amžiaus 
bei psichinės ir fizinės raidos arba brandos 
lygio asmenų seksualiniai veiksmai, jeigu 
jų metu nėra prievartos.

Teismai savo nuožiūra, atsižvelgdami į 
kiekvieną konkretų atvejį ir laikydamiesi 
teisės akto dėl amžiaus, kai gali būti 
duotas sutikimas lytiškai santykiauti,
nacionalinių įgyvendinimo nuostatų, gali 
netaikyti 3 straipsnio 2 dalies nuostatų, 
susijusių su seksualinių veiksmų 
stebėjimu, ir 3 dalies, taip pat 4 straipsnio 2 
ir 4 dalies bei 5 straipsnio nuostatų 
savanoriškiems vaikų tarpusavio
seksualiniams veiksmams arba vaikų ir 
panašaus amžiaus bei psichinės ir fizinės 
raidos arba brandos lygio asmenų
seksualiniams veiksmams, jeigu jų metu 
nėra prievartos, įskaitant 3 straipsnio 4 ir 
5 dalyje apibrėžtus veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 
susijusiomis su seksualinių veiksmų 
stebėjimu, ir 3 dalies nuostatomis; taip pat 
4 straipsnio 2 ir 4 dalies bei 5 straipsnio 
nuostatomis nereglamentuojami 
savanoriški vaikų tarpusavio seksualiniai 
veiksmai arba vaikų ir panašaus amžiaus 
bei psichinės ir fizinės raidos arba brandos 
lygio asmenų seksualiniai veiksmai, jeigu 

3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 
susijusiomis su seksualinių veiksmų 
stebėjimu, ir 3 dalies nuostatomis, taip pat 
4 straipsnio 2 ir 4 dalies bei 5 straipsnio 
nuostatomis nereglamentuojami 
savanoriški tarpusavyje panašaus amžiaus 
bei psichinės ir fizinės raidos arba brandos 
lygio asmenų seksualiniai veiksmai, jeigu 
jų metu nėra naudojama prievarta, jėga, 
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jų metu nėra prievartos. grasinimai ar vykdomas išnaudojimas.

Or. en

Pakeitimas 212
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jei 3–
5 straipsniuose numatytas nusikalstamas 
veikas padaro vaikas, būtų taikomos pagal 
nacionalinę teisę numatytos atitinkamos 
alternatyvios priemonės, pritaikytos 
specialiems perauklėjimo poreikiams, 
deramai atsižvelgiant į nusikalstamą veiką 
padariusio asmens amžių, poreikį išvengti 
kriminalizavimo ir vaiko socialinės 
reintegracijos tikslą.

Or. en

Pakeitimas 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vaikas pagal nacionalinę teisę dar 
nesulaukęs lytinės pilnametystės;

a) vaikas pagal nacionalinę teisę dar 
nesulaukęs amžiaus, kai gali būti duotas 
sutikimas lytiškai santykiauti, arba 
matoma, kad jo fizinė ir psichinė raida 
lėtesnė;

Or. en

Pakeitimas 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nusikalstama veika padaryta prieš itin 
pažeidžiamą vaiką pirmiausia dėl jo 
protinės ar fizinės negalios ar 
priklausomumo;

b) nusikalstama veika padaryta prieš itin 
pažeidžiamą vaiką pirmiausia dėl jo 
protinės ar fizinės negalios ar 
priklausomumo arba dėl laikinai pakitusio 
jo psichofizinio suvokimo dėl narkotikų, 
alkoholio vartojimo ar dėl bet kokios kitos 
pripažintos priklausomybės;

Or. it

Pakeitimas 215
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nusikalstama veika padaryta šeimos 
nario, kartu su vaiku gyvenančio asmens 
arba savo įtaka pasinaudojusio asmens;

c) nusikalstama veika padaryta šeimos 
nario, kartu su vaiku gyvenančio asmens 
arba pripažintu pasitikėjimu, autoritetu 
arba įtaka vaikui pasinaudojusio asmens;

Or. fr

Pakeitimas 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nusikalstama veika padaryta kelionės 
į užsienį metu, kai tokia kelionė 
organizuota ar įvykdyta siekiant įvykdyti 
bet kurią iš 3–6 straipsniuose minimų 
nusikalstamų veikų;

Or. en
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Pakeitimas 217
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) nusikalstama veika padaryta 
panaudojant sunkų smurtą, arba aukai
padaryta ypač didelė žala.

h) nusikalstama veika padaryta 
panaudojant sunkų smurtą arba 
grasinimus, arba vaikui padaryta arba 
galėjo būti padaryta ypač didelė žala.

Or. en

Pakeitimas 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išvengti pavojaus, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad fiziniam asmeniui, kuris 
buvo nuteistas už bet kurią iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų, galėtų būti laikinai arba visam laikui 
užkirstas kelias vykdyti veiklą, susijusią su
reguliariais kontaktais su vaikais.

1. Siekdamos išvengti pavojaus, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad fiziniam asmeniui, kuris 
buvo nuteistas už bet kurią iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų, galėtų būti laikinai arba visam laikui 
užkirstas kelias vykdyti profesinę ir 
savanorišką veiklą, susijusią su vaikų 
priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 219
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išvengti pavojaus, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad fiziniam asmeniui, kuris 

1. Siekdamos išvengti pavojaus, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad fiziniam asmeniui, kuris 
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buvo nuteistas už bet kurią iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų, galėtų būti laikinai arba visam laikui 
užkirstas kelias vykdyti veiklą, susijusią su 
reguliariais kontaktais su vaikais.

buvo nuteistas už bet kurią iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų, galėtų būti laikinai arba visam laikui 
užkirstas kelias vykdyti veiklą, susijusią su 
kontaktais su vaikais, kuriuos kam pavesta 
prižiūrėti.

Or. en

Pakeitimas 220
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išvengti pavojaus, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad fiziniam asmeniui, kuris 
buvo nuteistas už bet kurią iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų, galėtų būti laikinai arba visam laikui 
užkirstas kelias vykdyti veiklą, susijusią su 
reguliariais kontaktais su vaikais.

1. Siekdamos išvengti pavojaus, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad fiziniam asmeniui, kuris 
buvo nuteistas už bet kurią iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų, turėtų būti laikinai arba visam laikui 
užkirstas kelias vykdyti veiklą, susijusią su 
reguliariais kontaktais su vaikais.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų būti įpareigotos užtikrinti, kad asmenims, nuteistiems už bet kurią iš 
šioje direktyvoje minimų nusikalstamų veikų, nebūtų leidžiama vykdyti veiklos, susijusios su 
reguliariais kontaktais su vaikais.

Pakeitimas 221
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išvengti pavojaus, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad fiziniam asmeniui, kuris 

1. Siekdamos išvengti pavojaus, kad 
nusikalstamos veikos bus pakartotos, 
valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad fiziniam asmeniui, kuris 
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buvo nuteistas už bet kurią iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų, galėtų būti laikinai arba visam laikui 
užkirstas kelias vykdyti veiklą, susijusią su 
reguliariais kontaktais su vaikais.

buvo nuteistas už bet kurią iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų, galėtų būti laikinai arba visam laikui 
užkirstas kelias vykdyti bet kokią veiklą, 
susijusią su reguliariais kontaktais su 
vaikais.

Or. fr

Pakeitimas 222
Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta priemonė būtų įrašyta į bausmę 
paskelbusios valstybės narės nuosprendžių 
registrą.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad darbdaviai, prieš 
įdarbindami kandidatą darbui su vaikais 
ir (arba) priimdami asmenį veiklai, 
susijusiai su reguliariais kontaktais su 
vaikais, būtų įpareigoti pagal nacionalinę 
teisę bet kokiu tinkamu būdu, pavyzdžiui, 
naudodamiesi tiesiogine prieiga, prieiga 
paprašius arba per atitinkamą asmenį, 
sužinoti apie į nuosprendžių registrą
įrašytus galimus apkaltinamuosius 
nuosprendžius dėl 3–7 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų arba apie 
teisių atėmimą vykdyti veiklą, susijusią su 
reguliariais kontaktais su vaikais, priėmus 
apkaltinamąjį nuosprendį už vieną iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų. Prireikus turėtų būti tikrinami visų 
valstybių narių, kuriose kandidatas 
gyveno daugiau nei dvejus metus, 
nuosprendžių registrai.

Or. en

Pakeitimas 223
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta priemonė būtų įrašyta į bausmę 
paskelbusios valstybės narės nuosprendžių 
registrą.

2. Valstybių narių institucijos, taikydamos 
bet kokias tinkamas priemones ir 
remdamosi nacionalinės teisės aktais, 
užtikrina, kad tokią informaciją būtų 
galima gauti ir iš kitų valstybių narių 
nuosprendžių registrų. Valstybės narės 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad
darbdaviai, priimdami darbuotojus 
veiklai, kurią vykdant bendraujama su 
vaikais, turėtų teisę gauti informaciją iš 
bet kurios valstybės narės kompetentingų 
institucijų apie nuosprendžius už 3–
7 straipsniuose minimas nusikalstamas 
veikas ar apie bet kurias kitas priemones, 
susijusias su tais nuosprendžiais. Jei 
dirbant atsirastų pagrįstas įtarimas, 
darbdaviai, remdamiesi nacionaline teise, 
gali paprašyti tokios informacijos net ir 
pasibaigus įdarbinimo procedūrai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta priemonė būtų įrašyta į bausmę 
paskelbusios valstybės narės nuosprendžių 
registrą.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad darbdaviai, prieš 
įdarbindami asmenį profesinei veiklai, 
susijusiai su reguliariais kontaktais su 
vaikais, turėtų teisę būti informuojami 
pagal nacionalinę teisę bet kokiu tinkamu 
būdu, pavyzdžiui, suteikiant tiesioginę 
prieigą, prieigą paprašius arba per 
atitinkamą asmenį, apie į nuosprendžių 
registrą įrašytus  apkaltinamuosius 
nuosprendžius dėl 3–7 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų arba apie 
teisių atėmimą vykdyti veiklą, susijusią su 
reguliariais kontaktais su vaikais, priėmus 
apkaltinamąjį nuosprendį už vieną iš 3–
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7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų. Jei dirbant atsirastų pagrįstas 
įtarimas, darbdaviai, remdamiesi 
nacionaline teise, gali paprašyti tokios 
informacijos net ir pasibaigus įdarbinimo 
procedūrai. Valstybių narių institucijos, 
taikydamos bet kokias tinkamas 
priemones ir remdamosi nacionalinės 
teisės aktais, užtikrina, kad tokią 
informaciją būtų galima gauti ir iš kitų 
valstybių narių nuosprendžių registrų.

Or. en

Pakeitimas 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta priemonė būtų įrašyta į bausmę 
paskelbusios valstybės narės nuosprendžių
registrą.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad darbdaviai, prieš 
įdarbindami profesinei veiklai, kurią 
vykdant bendraujama su vaikais, turėtų 
teisę gauti informaciją iš kompetentingų 
institucijų apie nuosprendžius už 3–
7 straipsniuose minimas nusikalstamas 
veikas ar apie bet kurias kitas priemones, 
susijusias su tais nuosprendžiais, dėl 
kurių asmuo negalėtų vykdyti veiklos, 
susijusios su bendravimu su vaikais. 
Valstybių narių institucijos, taikydamos 
bet kokias tinkamas priemones ir 
remdamosi nacionalinės teisės aktais, 
užtikrina, kad tokią informaciją būtų
galima gauti ir iš kitų valstybių narių
nuosprendžių registrų.

Or. en

Pakeitimas 226
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta priemonė būtų įrašyta į bausmę 
paskelbusios valstybės narės nuosprendžių 
registrą.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta priemonė būtų įrašyta į bausmę 
paskelbusios valstybės narės nuosprendžių 
registrą. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad darbdaviai, prieš 
įdarbindami bet kokiai profesinei veiklai, 
kurią vykdant labai artimai bendraujama 
su vaikais, turėtų teisę gauti informaciją 
iš kompetentingų institucijų apie 
nuosprendžius už 37 straipsniuose 
minimas nusikalstamas veikas ar apie bet 
kurias kitas priemones, susijusias su tais 
nuosprendžiais, dėl kurių asmuo negalėtų 
vykdyti veiklos, susijusios su bendravimu 
su vaikais. Jei dirbant atsirastų pagrįstas 
įtarimas, darbdaviai, remdamiesi 
nacionaline teise, gali paprašyti tokios 
informacijos net ir pasibaigus įdarbinimo 
procedūrai. Valstybių narių institucijos, 
taikydamos bet kokias tinkamas 
priemones ir remdamosi nacionalinės 
teisės aktais, užtikrina, kad tokią 
informaciją būtų galima gauti ir iš kitų 
valstybių narių nuosprendžių registrų.

Or. en

Pakeitimas 227
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta priemonė būtų įrašyta į bausmę 
paskelbusios valstybės narės nuosprendžių 
registrą.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta priemonė būtų įrašyta į bausmę 
paskelbusios valstybės narės nuosprendžių 
registrą ir į Europos nuosprendžių 
registrų informacinę sistemą (ECRIS), kai
ji pradės veikti. Valstybės narės dirba 
kartu siekdamos parengti Europos 
neteistumo pažymą.
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Or. en

Pakeitimas 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių 
narių keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro organizavimo ir turinio 7 straipsnio 
2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad siekiant veiksmingai įgyvendinti 
priemonę, pagal kurią laikinai arba visam 
laikui užkertamas kelias asmeniui užsiimti 
veikla, susijusia su reguliariais kontaktais 
su vaikais, pirmiausia jeigu prašančioji 
valstybė narė nustato, kad galimybė 
užsiimti tam tikra veikla priklauso nuo 
sąlygų, kurios leidžia užtikrinti, kad 
kandidatai nenuteisti už bet kurią iš šios 
direktyvos 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų, informacija apie teisių 
atėmimą priėmus apkaltinamąjį nuosprendį 
už bet kurią iš šios direktyvos 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų perduodama, kai to reikalaujama 
pagal minėto pamatinio sprendimo
6 straipsnį, iš valstybės narės, kurios 
pilietis yra minėtas asmuo, centrinės 
institucijos, ir kad su tokiu minėto 
pamatinio sprendimo 7 straipsnio 2 ir 
4 dalyse numatytu teisių atėmimu susiję 
asmens duomenys gali bet kokiu atveju 
būti panaudoti tokiu tikslu.

3. Nukrypdamos nuo Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių 
narių keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro organizavimo ir turinio 7 straipsnio 
2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad siekiant veiksmingai įgyvendinti 
priemonę, pagal kurią laikinai arba visam 
laikui užkertamas kelias asmeniui užsiimti
profesine ir savanoriška veikla, susijusia 
su vaikų priežiūra, ypač jeigu prašančioji 
valstybė narė nustato, kad galimybė 
užsiimti tam tikra veikla priklauso nuo 
sąlygų, kurios leidžia užtikrinti, kad 
kandidatai nenuteisti už bet kurią iš šios 
direktyvos 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų, informacija apie teisių 
atėmimą priėmus apkaltinamąjį nuosprendį 
už bet kurią iš šios direktyvos 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų perduodama, kai to reikalaujama 
pagal minėto pamatinio sprendimo
6 straipsnį, iš valstybės narės, kurios 
pilietis yra minėtas asmuo, centrinės 
institucijos, ir kad su tokiu minėto 
pamatinio sprendimo 7 straipsnio 2 ir 
4 dalyse numatytu teisių atėmimu susiję 
asmens duomenys gali bet kokiu atveju 
būti panaudoti tokiu tikslu.

Or. en

Pakeitimas 229
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių 
narių keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro organizavimo ir turinio 7 straipsnio 
2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad siekiant veiksmingai įgyvendinti 
priemonę, pagal kurią laikinai arba visam 
laikui užkertamas kelias asmeniui užsiimti 
veikla, susijusia su reguliariais kontaktais 
su vaikais, pirmiausia jeigu prašančioji 
valstybė narė nustato, kad galimybė 
užsiimti tam tikra veikla priklauso nuo 
sąlygų, kurios leidžia užtikrinti, kad 
kandidatai nenuteisti už bet kurią iš šios 
direktyvos 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų, informacija apie teisių 
atėmimą priėmus apkaltinamąjį nuosprendį 
už bet kurią iš šios direktyvos 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų perduodama, kai to reikalaujama 
pagal minėto pamatinio sprendimo 
6 straipsnį, iš valstybės narės, kurios 
pilietis yra minėtas asmuo, centrinės 
institucijos, ir kad su tokiu minėto 
pamatinio sprendimo 7 straipsnio 2 ir 
4 dalyse numatytu teisių atėmimu susiję 
asmens duomenys gali bet kokiu atveju 
būti panaudoti tokiu tikslu.

3. Nukrypdamos nuo Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių 
narių keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro organizavimo ir turinio 7 straipsnio 
2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad siekiant veiksmingai įgyvendinti 
priemonę, pagal kurią laikinai arba visam 
laikui užkertamas kelias asmeniui užsiimti 
bet kokia veikla, susijusia su reguliariais 
kontaktais su vaikais, ypač jeigu 
prašančioji valstybė narė nustato, kad 
galimybė užsiimti tam tikra veikla 
priklauso nuo sąlygų, kurios leidžia 
užtikrinti, kad kandidatai nenuteisti už bet 
kurią iš šios direktyvos 3–7 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų, informacija 
apie teisių atėmimą priėmus apkaltinamąjį 
nuosprendį už bet kurią iš šios direktyvos 
3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų perduodama, kai to reikalaujama 
pagal minėto pamatinio sprendimo 
6 straipsnį, iš valstybės narės, kurios 
pilietis yra minėtas asmuo, centrinės 
institucijos, ir kad su tokiu minėto 
pamatinio sprendimo 7 straipsnio 2 ir 
4 dalyse numatytu teisių atėmimu susiję 
asmens duomenys gali bet kokiu atveju 
būti panaudoti tokiu tikslu.

Or. fr

Pakeitimas 230
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių 
narių keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro organizavimo ir turinio 7 straipsnio 
2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies valstybės 

3. Valstybės narės reikalauja, kad valdžios 
institucijos užtikrintų, jog kandidatai 
darbui su vaikais ir (arba) asmenys, 
vykdantys veiklą, susijusią su reguliariais 
kontaktais su vaikais, nėra įtraukti į 
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narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad siekiant veiksmingai įgyvendinti 
priemonę, pagal kurią laikinai arba visam 
laikui užkertamas kelias asmeniui užsiimti 
veikla, susijusia su reguliariais kontaktais 
su vaikais, pirmiausia jeigu prašančioji 
valstybė narė nustato, kad galimybė 
užsiimti tam tikra veikla priklauso nuo 
sąlygų, kurios leidžia užtikrinti, kad 
kandidatai nenuteisti už bet kurią iš šios 
direktyvos 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų, informacija apie teisių 
atėmimą priėmus apkaltinamąjį nuosprendį 
už bet kurią iš šios direktyvos 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų perduodama, kai to reikalaujama 
pagal minėto pamatinio sprendimo 
6 straipsnį, iš valstybės narės, kurios 
pilietis yra minėtas asmuo, centrinės 
institucijos, ir kad su tokiu minėto 
pamatinio sprendimo 7 straipsnio 2 ir 
4 dalyse numatytu teisių atėmimu susiję 
asmens duomenys gali bet kokiu atveju 
būti panaudoti tokiu tikslu.

nuosprendžių registrą dėl nusikalstamų 
veikų, susijusių su pagal šios direktyvos 
3–8 straipsnius reglamentuojamomis 
nusikalstamomis veikomis. Prireikus 
turėtų būti tikrinami visų valstybių narių, 
kuriose kandidatas gyveno daugiau nei 
dvejus metus, nuosprendžių registrai.
Nukrypdamos nuo Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių 
narių keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro organizavimo ir turinio 7 straipsnio 
2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad siekiant veiksmingai įgyvendinti 
priemonę, pagal kurią laikinai arba visam 
laikui užkertamas kelias asmeniui užsiimti 
veikla, susijusia su reguliariais kontaktais 
su vaikais, ypač jeigu prašančioji valstybė 
narė nustato, kad galimybė užsiimti tam 
tikra veikla priklauso nuo sąlygų, kurios 
leidžia užtikrinti, kad kandidatai nenuteisti 
už bet kurią iš šios direktyvos 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų, informacija apie teisių atėmimą 
priėmus apkaltinamąjį nuosprendį už bet 
kurią iš šios direktyvos 3–7 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų perduodama, 
kai to reikalaujama pagal minėto pamatinio 
sprendimo 6 straipsnį, iš valstybės narės, 
kurios pilietis yra minėtas asmuo, centrinės 
institucijos, ir kad su tokiu minėto 
pamatinio sprendimo 7 straipsnio 2 ir 
4 dalyse numatytu teisių atėmimu susiję 
asmens duomenys gali bet kokiu atveju 
būti panaudoti tokiu tikslu.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad valstybės narės reikalautų, jog prieš įdarbinant bet kokioms pareigoms arba 
veiklai, susijusiai su vaikais, būtų atliktas kandidatų teistumo patikrinimas. Kitaip 
reikalavimas bus susijęs tik su nuosprendžių sąrašo skelbimu, nenumatant jokio reikalavimo 
gauti informaciją pagal šį sąrašą.
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Pakeitimas 231
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių 
narių keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro organizavimo ir turinio 7 straipsnio 
2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad siekiant veiksmingai įgyvendinti 
priemonę, pagal kurią laikinai arba visam 
laikui užkertamas kelias asmeniui užsiimti 
veikla, susijusia su reguliariais kontaktais 
su vaikais, pirmiausia jeigu prašančioji 
valstybė narė nustato, kad galimybė 
užsiimti tam tikra veikla priklauso nuo 
sąlygų, kurios leidžia užtikrinti, kad 
kandidatai nenuteisti už bet kurią iš šios 
direktyvos 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų, informacija apie teisių 
atėmimą priėmus apkaltinamąjį nuosprendį 
už bet kurią iš šios direktyvos 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų perduodama, kai to reikalaujama 
pagal minėto pamatinio sprendimo 
6 straipsnį, iš valstybės narės, kurios 
pilietis yra minėtas asmuo, centrinės 
institucijos, ir kad su tokiu minėto 
pamatinio sprendimo 7 straipsnio 2 ir 
4 dalyse numatytu teisių atėmimu susiję 
asmens duomenys gali bet kokiu atveju 
būti panaudoti tokiu tikslu.

3. Valstybės narės reikalauja, kad valdžios 
institucijos užtikrintų, jog kandidatai 
darbui su vaikais ir (arba) asmenys, 
vykdantys veiklą, susijusią su reguliariais 
kontaktais su vaikais, nėra įtraukti į 
nuosprendžių registrą dėl nusikalstamų 
veikų, susijusių su pagal šios direktyvos 
3–8 straipsnius reglamentuojamomis 
nusikalstamomis veikomis. Prireikus 
turėtų būti tikrinami visų valstybių narių, 
kuriose kandidatas gyveno daugiau nei 
dvejus metus, nuosprendžių registrai. 
Nukrypdamos nuo Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių 
narių keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro organizavimo ir turinio 7 straipsnio 
2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad siekiant veiksmingai įgyvendinti 
priemonę, pagal kurią laikinai arba visam 
laikui užkertamas kelias asmeniui užsiimti 
veikla, susijusia su reguliariais kontaktais 
su vaikais, pirmiausia jeigu prašančioji 
valstybė narė nustato, kad galimybė 
užsiimti tam tikra veikla priklauso nuo 
sąlygų, kurios leidžia užtikrinti, kad 
kandidatai nenuteisti už bet kurią iš šios 
direktyvos 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų, informacija apie teisių 
atėmimą priėmus apkaltinamąjį nuosprendį 
už bet kurią iš šios direktyvos 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų perduodama, kai to reikalaujama 
pagal minėto pamatinio sprendimo 
6 straipsnį, iš valstybės narės, kurios 
pilietis yra minėtas asmuo, centrinės 
institucijos, ir kad su tokiu minėto 
pamatinio sprendimo 7 straipsnio 2 ir 
4 dalyse numatytu teisių atėmimu susiję 
asmens duomenys gali bet kokiu atveju 
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būti panaudoti tokiu tikslu.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad valstybės narės reikalautų, jog prieš įdarbinant bet kokioms pareigoms arba 
veiklai, susijusiai su vaikais, būtų atliktas kandidatų teistumo patikrinimas. Kitaip 
reikalavimas bus susijęs tik su nuosprendžių sąrašo skelbimu, nenumatant jokio reikalavimo 
gauti informaciją pagal šį sąrašą.

Pakeitimas 232
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad darbdaviai, 
priimdami asmenis profesinei ir 
savanoriškai veiklai, susijusiai su vaikų 
priežiūra, turėtų teisę iš kompetentingų 
institucijų, kurios laikosi būtinų apsaugos 
priemonių, gauti nacionalinę neteistumo 
pažymą arba prireikus Europos 
neteistumo pažymą dėl kaltinamųjų 
nuosprendžių už 3–7 straipsniuose 
minimas nusikalstamas veikas ar dėl bet 
kokių kitų priemonių, susijusių su tais
nuosprendžiais, dėl kurių asmuo negalėtų 
vykdyti profesinės ar savanoriškos veiklos, 
susijusios su vaikų priežiūra, nebuvimo. 
Jei dirbant atsirastų pagrįstas įtarimas, 
darbdaviai, remdamiesi nacionaline teise, 
gali paprašyti tokios pažymos net ir 
pasibaigus įdarbinimo procedūrai.

Or. en

Pakeitimas 233
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali apsvarstyti 
galimybę kaltininkų atžvilgiu imtis kitų 
priemonių, pavyzdžiui, registruoti 
asmenis, nuteistus už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas, 
seksualines nusikalstamas veikas 
padariusių asmenų registre.  Tokie 
registrai turėtų būti prieinami tik 
teisminėms ir (arba) teisėsaugos 
institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Seksualines nusikalstamas veikas padariusių asmenų registrai taip pat turėtų būti parengti 
siekiant apriboti labai pavojingų jau teistų nusikaltėlių galimybes palikti savo šalį. Tai padėtų 
greičiau sulaikyti recidyvistus ir užkirsti kelią nusikaltimams atgrasant esamus ir būsimus 
nusikaltėlius.

Pakeitimas 234
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Areštavimas ir konfiskavimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad jų kompetentingos 
institucijos turėtų įgaliojimus areštuoti ir 
konfiskuoti priemones ir pelną, gautą iš 
nusikalstamų veikų, nurodytų šioje 
direktyvoje.

Or. en
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Pakeitimas 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės įsipareigoja, kad 
nustačius nusikaltimą ir atlikus su juo 
susijusį konfiskavimą gautos ekonominės 
pajamos bus naudojamos prevencijos ir 
reabilitacijos tikslais ir paramai aukoms ir 
jų šeimoms teikti.

Or. it

Pakeitimas 236
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) laikiną ar nuolatinį teisės vykdyti bet 
kokią veiklą, susijusią su reguliariais 
kontaktais su vaikais, atėmimą.

Or. en

Pagrindimas

Kaip fiziniams, taip ir juridiniams asmenims turėtų būti atimta teisė vykdyti veiklą, susijusią 
su reguliariais kontaktais su vaikais.

Pakeitimas 237
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato galimybę 
nevykdyti 4 straipsnyje ir 5 straipsnio 4–
6 dalyse nurodytų nusikalstamų veikų
aukų vaikų baudžiamojo persekiojimo 

Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
4 straipsnyje ir 5 straipsnio 4–6 dalyse 
nurodytų nusikalstamų veikų nukentėję 
vaikai nebūtų traukiami baudžiamojon 
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arba neskirti jiems bausmių už 
dalyvavimą neteisėtoje veikloje, kurį 
tiesiogiai lemia tai, kad jie yra minėtų 
nusikalstamų veikų aukos.

atsakomybėn ir jiems nebūtų skiriamos 
bausmės už dalyvavimą neteisėtoje 
veikloje, kuri yra tiesioginė jiems 
padarytos nusikalstamos veikos pasekmė.

Or. en

Pagrindimas

Siekdamos užtikrinti geriausią prievartą patyrusių vaikų apsaugą, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, o ne tik numatyti galimybę, kad vaikams, kurie dalyvauja neteisėtoje veikloje, nes 
jie yra minėtų nusikalstamų veikų aukos, nebūtų taikomas baudžiamasis persekiojimas ir 
skiriamos bausmės.

Pakeitimas 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato galimybę 
nevykdyti 4 straipsnyje ir 5 straipsnio 4–
6 dalyse nurodytų nusikalstamų veikų
aukų vaikų baudžiamojo persekiojimo
arba neskirti jiems bausmių už dalyvavimą 
neteisėtoje veikloje, kurį tiesiogiai lemia 
tai, kad jie yra minėtų nusikalstamų veikų 
aukos.

Valstybės narės, vadovaudamosi savo 
teisės sistemos pagrindiniais principais, 
imasi reikiamų priemonių siekdamos 
užtikrinti, kad kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
įgaliojimus netraukti baudžiamojon 
atsakomybėn nuo 4 straipsnyje ir 
5 straipsnio 4–6 dalyse nurodytų 
nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų 
arba neskirti jiems bausmių už dalyvavimą 
neteisėtoje veikloje, kuri yra tiesioginė 
jiems padarytos nusikalstamos veikos 
pasekmė.

Or. en

Pakeitimas 239
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato galimybę Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
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nevykdyti 4 straipsnyje ir 5 straipsnio 4–
6 dalyse nurodytų nusikalstamų veikų
aukų vaikų baudžiamojo persekiojimo 
arba neskirti jiems bausmių už 
dalyvavimą neteisėtoje veikloje, kurį 
tiesiogiai lemia tai, kad jie yra minėtų 
nusikalstamų veikų aukos.

4 straipsnyje ir 5 straipsnio 4–6 dalyse 
nurodytų nusikalstamų veikų nukentėję 
vaikai nebus traukiami baudžiamojon 
atsakomybėn ir jiems nebus skiriamos 
bausmės už dalyvavimą neteisėtoje 
veikloje, kuri yra tiesioginė jiems 
padarytos nusikalstamos veikos pasekmė.

Or. en

Pakeitimas 240
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato galimybę 
nevykdyti 4 straipsnyje ir 5 straipsnio 4–
6 dalyse nurodytų nusikalstamų veikų
aukų vaikų baudžiamojo persekiojimo arba
neskirti jiems bausmių už dalyvavimą 
neteisėtoje veikloje, kurį tiesiogiai lemia 
tai, kad jie yra minėtų nusikalstamų veikų 
aukos.

Valstybės narės nevykdo nuo 4 straipsnyje 
ir 5 straipsnio 4–6 dalyse nurodytų 
nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų
baudžiamojo persekiojimo arba neskiria
jiems bausmių už dalyvavimą neteisėtoje 
veikloje, kuri yra tiesioginė jiems 
padarytos nusikalstamos veikos pasekmė.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti manoma, kad vaikas, kuris yra auka, galėjo duoti savo sutikimą prostitucijai 
arba dalyvavimui prievartos prieš vaikus vaizdų kūrimui. Baudžiamojon atsakomybėn 
patraukiamas tik kaltininkas, nepaisant to, kad auka "ketino sutikti".

Pakeitimas 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato galimybę 
nevykdyti 4 straipsnyje ir 5 straipsnio 4–
6 dalyse nurodytų nusikalstamų veikų
aukų vaikų baudžiamojo persekiojimo 

Valstybės narės nevykdo nuo 4 straipsnyje 
ir 5 straipsnio 4–6 dalyse nurodytų 
nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų 
baudžiamojo persekiojimo ir neskiria
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arba neskirti jiems bausmių už dalyvavimą 
neteisėtoje veikloje, kurį tiesiogiai lemia 
tai, kad jie yra minėtų nusikalstamų veikų 
aukos.

jiems bausmių už dalyvavimą neteisėtoje 
veikloje, kuri yra tiesioginė jiems 
padarytos nusikalstamos veikos pasekmė.

Or. en

Pakeitimas 242
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato galimybę 
nevykdyti 4 straipsnyje ir 5 straipsnio 4–
6 dalyse nurodytų nusikalstamų veikų 
aukų vaikų baudžiamojo persekiojimo 
arba neskirti jiems bausmių už dalyvavimą 
neteisėtoje veikloje, kurį tiesiogiai lemia 
tai, kad jie yra minėtų nusikalstamų veikų 
aukos.

Valstybės narės nevykdo nuo 4 straipsnyje 
ir 5 straipsnio 4–6 dalyse nurodytų 
nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų 
baudžiamojo persekiojimo ir neskiria
jiems bausmių už dalyvavimą neteisėtoje 
veikloje, kuri yra tiesioginė jiems 
padarytos nusikalstamos veikos pasekmė.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti manoma, kad vaikas, būdamas auka, galėjo duoti savo sutikimą prostitucijai 
arba dalyvavimui prievartos prieš vaikus vaizdų kūrimui. Baudžiamojon atsakomybėn 
patraukiamas tik kaltininkas, nepaisant to, kad auka "ketino sutikti".

Pakeitimas 243
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų tyrimai ar 
baudžiamasis persekiojimas už juos
nepriklausytų nuo aukos skundo arba 
kaltinimo ir kad baudžiamosios bylos 
galėtų būti tęsiamos, net jeigu auka atsiėmė 

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad vykdant 3–7 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų tyrimus būtų 
visada atsižvelgiama į vaiko interesus ir jo 
teises ir kad toks nusikalstamų veikų 
tyrimas ar baudžiamasis persekiojimas už 
jas nepriklausytų nuo aukos skundo arba 
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savo skundus. kaltinimo ir baudžiamosios bylos galėtų 
būti tęsiamos, net jeigu auka atsiėmė savo 
skundus.

Or. en

Pagrindimas

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnyje nustatyta, kad vaiko interesai turi būti 
esminis visų vaiko teisių apsaugos teisinių dokumentų, įskaitant teisės aktus dėl kovos su 
vaikų seksualine prievarta ir išnaudojimu ir su prievartos prieš vaikus vaizdais, principas.

Pakeitimas 244
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų tyrimai ar 
baudžiamasis persekiojimas už juos
nepriklausytų nuo aukos skundo arba 
kaltinimo ir kad baudžiamosios bylos 
galėtų būti tęsiamos, net jeigu auka atsiėmė 
savo skundus.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų tyrimai ar 
baudžiamasis persekiojimas už jas
nepriklausytų nuo aukos ar jos atstovo 
skundo arba kaltinimo ir kad 
baudžiamosios bylos galėtų būti tęsiamos, 
net jeigu auka atsiėmė savo skundus.

Or. en

Pakeitimas 245
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
vykdant 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų tyrimus būtų visada 
atsižvelgiama į vaiko interesus ir jo teises 
ir kad toks nusikalstamų veikų tyrimas ar 
baudžiamasis persekiojimas už jas 
nepriklausytų nuo aukos skundo arba 
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kaltinimo ir baudžiamosios bylos galėtų 
būti tęsiamos, net jeigu auka atsiėmė savo 
skundus.

Or. en

Pagrindimas

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnyje nustatyta, kad vaiko interesai turi būti 
esminis visų vaiko teisių apsaugos teisinių dokumentų, įskaitant teisės aktus dėl kovos su 
vaikų seksualine prievarta ir išnaudojimu ir su prievartos prieš vaikus vaizdais, principas.

Pakeitimas 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
suteikti galimybę, kad baudžiamasis 
persekiojimas už bet kurią iš 3 straipsnyje, 
4 straipsnio 2–3 ir 5–11 dalyse bei 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų būtų vykdomas pakankamą laiką po 
to, kai auka sulaukė pilnametystės, 
atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos 
veikos sunkumą.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
suteikti galimybę, kad baudžiamasis 
persekiojimas už bet kurią iš 3 straipsnyje, 
4 straipsnio 2–3 ir 5–11 dalyse bei 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų būtų vykdomas pakankamą laiką –
mažiausiai 15 metų – po to, kai auka 
sulaukė pilnametystės, atsižvelgiant į 
padarytos nusikalstamos veikos sunkumą.

Or. en

Pakeitimas 247
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
suteikti galimybę, kad baudžiamasis 
persekiojimas už bet kurią iš 3 straipsnyje, 
4 straipsnio 2–3 ir 5–11 dalyse bei 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų būtų vykdomas pakankamą laiką po 
to, kai auka sulaukė pilnametystės, 

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
suteikti galimybę, kad baudžiamasis 
persekiojimas už bet kurią iš 3 straipsnyje, 
4 straipsnio 2–3 ir 5–11 dalyse bei 
5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų būtų vykdomas mažiausiai 20 metų
po to, kai auka sulaukė pilnametystės, 
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atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos 
veikos sunkumą.

atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos 
veikos sunkumą. Taigi Komisija skatina 
suderinti nacionalinius senaties terminus, 
kad būtų išvengta painiavos ar klaidų tais 
atvejais, kai teisėsaugos institucijos vykdo 
tarptautinius tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 248
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 3–7 straipsniuose nurodytas 
nusikalstamas veikas tiriantys ir 
baudžiamąjį persekiojimą už juos
vykdantys asmenys, padaliniai ir tarnybos 
galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis ir galėtų vykdyti slaptas 
operacijas bent jau tais atvejais, kuriais 
naudojamos informacinės ir ryšių 
technologijos.

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 3–7 straipsniuose nurodytas 
nusikalstamas veikas tiriantys ir 
baudžiamąjį persekiojimą už jas vykdantys 
asmenys, padaliniai ir tarnybos galėtų 
naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 249
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
sudaryti galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukas, visų pirma nagrinėjant vaikų 
pornografijos medžiagą, pavyzdžiui, 
nuotraukas ar garso ir vaizdo įrašus, 
perduotus ar pateiktus naudojant 
informacines ir ryšių technologijas.

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
sudaryti galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukas.
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Or. en

Pakeitimas 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
sudaryti galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukas, visų pirma nagrinėjant vaikų 
pornografijos medžiagą, pavyzdžiui, 
nuotraukas ar garso ir vaizdo įrašus, 
perduotus ar pateiktus naudojant 
informacines ir ryšių technologijas.

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad sudarytų galimybę tyrimo padaliniams 
arba tarnyboms vadovaujantis 
nacionaliniais ir ES duomenų apsaugos 
teisės aktais siekti nustatyti nuo 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų nukentėjusius asmenis, visų pirma 
nagrinėjant vaikų pornografijos medžiagą, 
pavyzdžiui, nuotraukas ar garso ir vaizdo 
įrašus, perduotus ar pateiktus naudojant 
informacines ir ryšių technologijas.

Or. en

Pakeitimas 251
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
sudaryti galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukas, visų pirma nagrinėjant vaikų 
pornografijos medžiagą, pavyzdžiui, 
nuotraukas ar garso ir vaizdo įrašus, 
perduotus ar pateiktus naudojant 
informacines ir ryšių technologijas.

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
ir teikia paramą siekdamos sudaryti 
galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukas, visų pirma nagrinėjant vaikų 
pornografijos medžiagą, pavyzdžiui, 
nuotraukas ar garso ir vaizdo įrašus, 
perduotus ar pateiktus naudojant 
informacines ir ryšių technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės aprūpintų tyrimo tarnybas būtinomis finansinėmis lėšomis ir 
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žmogiškaisiais ištekliais siekdamos užtikrinti, kad įsteigtos tarnybos pilnaverčiai ir efektyviai 
vykdytų savo veiklą.

Pakeitimas 252
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
sudaryti galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukas, visų pirma nagrinėjant vaikų 
pornografijos medžiagą, pavyzdžiui, 
nuotraukas ar garso ir vaizdo įrašus, 
perduotus ar pateiktus naudojant 
informacines ir ryšių technologijas.

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
ir teikia paramą siekdamos sudaryti 
galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukas, visų pirma nagrinėjant vaikų 
pornografijos medžiagą, pavyzdžiui, 
nuotraukas ar garso ir vaizdo įrašus, 
perduotus ar pateiktus naudojant 
informacines ir ryšių technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės aprūpintų tyrimo tarnybas būtinomis finansinėmis lėšomis ir 
žmogiškaisiais ištekliais siekdamos užtikrinti, kad įsteigtos tarnybos pilnaverčiai ir efektyviai 
vykdytų savo veiklą.

Pakeitimas 253
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
sudaryti galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukas, visų pirma nagrinėjant vaikų 
pornografijos medžiagą, pavyzdžiui, 
nuotraukas ar garso ir vaizdo įrašus, 
perduotus ar pateiktus naudojant 

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
sudaryti galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukas, visų pirma nagrinėjant vaikų 
pornografijos medžiagą, pavyzdžiui, 
nuotraukas ar garso ir vaizdo įrašus, 
perduotus ar pateiktus naudojant 
informacines ir ryšių technologijas. Be to, 
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informacines ir ryšių technologijas. būtina užtikrinti, kad vaikų pornografijos 
tyrimas apimtų ir aukų nustatymą. 
Vykdant tyrimą svarbu, kad policija, 
nevyriausybinės organizacijos ir 
socialinių paslaugų teikėjai 
bendradarbiautų tam, kad nukentėję 
vaikai gautų tinkamą pagalbą ir paramą. 
Labai svarbu, kad šiame darbe, ypač aukų 
prevencijos ir apsaugos srityse, dalyvautų 
tinkamai parengti specialistai (mokytojai, 
psichologai, socialiniai darbuotojai, 
teisininkai).

Or. lt

Pakeitimas 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
sudaryti galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukas, visų pirma nagrinėjant vaikų 
pornografijos medžiagą, pavyzdžiui, 
nuotraukas ar garso ir vaizdo įrašus, 
perduotus ar pateiktus naudojant 
informacines ir ryšių technologijas.

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
sudaryti galimybę tyrimo padaliniams arba 
tarnyboms siekti nustatyti 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukas, visų pirma nagrinėjant vaikų 
pornografijos medžiagą, pavyzdžiui, 
nuotraukas ar garso ir vaizdo įrašus, 
perduotus ar pateiktus naudojant 
informacines ir ryšių technologijas. 
Siekiant šio tikslo, numatomos priemonės, 
kuriomis užtikrinamas veiksmingas 
teisėsaugos, teisminių, socialinės rūpybos 
institucijų, informacinių ir ryšių 
technologijų (ICT) pramonės ir pilietinės 
visuomenės organizacijų 
bendradarbiavimas bei jų keitimasis 
žiniomis. Policijos darbuotojai ir 
socialinių paslaugų teikėjai tokiais 
atvejais turėtų dirbti kartu, kad nustačius 
tokius vaikus su jais būtų tinkamai 
elgiamasi ir imamasi tinkamų priemonių.

Or. en
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Pakeitimas 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
institucijoms, kurios pagal baudžiamąją 
teisę atsakingos už 3–7 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už jas, 
netrukdytų kitų institucijų, kurios pagal 
baudžiamąją teisę neturi tokių pat 
įgaliojimų, atliekami vidaus tyrimai. 
Tokie tyrimai gali būti informacinio 
pobūdžio, bet jie jokiu būdu neturi tokios 
pat vertės, kaip institucijų pagal 
baudžiamąją teisę atliekamas tyrimas ir jo 
nepakeičia.

Or. en

Pakeitimas 256
Michèle Striffler

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
paskatinti kiekvieną asmenį, kuris žino 
arba pagrįstai įtaria, kad padarytos 3–
7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos 
veikos, pranešti apie tai kompetentingoms 
tarnyboms. Valstybės narės užtikrina, kad 
tokie asmenys galėtų būti patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn dėl to, kad 
nepadėjo pavojuje esančiam asmeniui.

Or. fr
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Pakeitimas 257
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės rengia informacijos 
kampanijas, per kurias skelbia 
specialiosios telefono linijos numerį 116, 
siekdamos užtikrinti, kad vaikai žinotų, 
jog yra toks numeris.

Or. en

Pakeitimas 258
Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
jų jurisdikcijai dėl nusikalstamų veikų, 
nurodytų 3–7 straipsniuose, nustatyti, 
jeigu:

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
jų jurisdikcijai dėl nusikalstamų veikų, 
nurodytų 3–7 ir 21 straipsniuose, nustatyti, 
jeigu:

Or. en

Pakeitimas 259
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra jų 
pilietis arba jo įprastinė gyvenamoji vieta 
yra jų teritorijoje; arba

b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra jų 
pilietis; arba

Or. de
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Pakeitimas 260
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nusikalstama veika padaryta vienam iš 
jų piliečių arba asmeniui, kurio įprastinė 
gyvenamoji vieta yra jų teritorijoje; arba

c) nusikalstama veika padaryta vienam iš 
jų piliečių; arba 

Or. de

Pakeitimas 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukoms pagalba, parama ir apsauga 
teikiama atsižvelgiant į vaiko interesus.

1. 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų aukoms pagalba, parama ir apsauga 
teikiama atsižvelgiant į vaiko interesus.
Vaiko tėvams arba globėjams, jei jie nėra 
įtariami dalyvavę atitinkamoje 
nusikalstamoje veikoje, taip pat turėtų 
būti teikiama pagalba ir rengiami 
mokymai, kad jie galėtų padėti savo 
vaikams per teismo procesą ir sveikimo 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 262
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad aukų 
teisėmis būtų pilnai naudojamasi. Šiuo 
tikslu:
a) nukentėję vaikai informuojami apie jų 
teises ir jiems skirtas paslaugas, ir, jei jie 
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neatsisako šios informacijos, apie tai, kaip 
nagrinėjamas jų skundas, apie kaltinimus 
ir bendrą tyrimo arba proceso pažangą, ir 
koks jų vaidmuo ir bylos nagrinėjimo 
rezultatas;
b) užtikrinama, kad bent tais atvejais, kai 
aukoms ir jų šeimoms gali grėsti pavojus, 
prireikus galima būtų jiems pranešti, kai 
baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 
arba nuteistas asmuo laikinai arba visam 
laikui paleidžiamas į laisvę;
c) pagal nacionalinius teisės aktus 
imamasi būtinų priemonių, kad būtų 
apsaugota vaikų aukų tapatybė ir įvaizdis, 
taip pat pagal vidaus teisę imamasi 
priemonių, kad nebūtų viešai platinama 
jokia informacija, kuri galėtų padėti 
nustatyti jų tapatybę;
d) užtikrinama nukentėjusių vaikų, jų 
šeimų arba jų vardu dalyvaujančių 
liudininkų apsauga nuo pažeminimų, 
keršto ir pakartotinos viktimizacijos;
e) užtikrinama, kad būtų vengiama aukų 
kontaktų su kaltininkais teismo ir 
teisėsaugos institucijų patalpose, nebent 
kompetentingos įstaigos nuspręstų kitaip 
dėl vaiko interesų, arba jei šie kontaktai 
reikalingi vykdant tyrimą arba teismo 
procesą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad aukų teisių būtų visiškai laikomasi, šis elementas turi būti nurodytas 
Europos Tarybos vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos 
konvencijos (2007 m.) 30 straipsnyje.

Pakeitimas 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
seksualinės prievartos ir seksualinio 
išnaudojimo, įvykdyto šeimoje, giminių ar 
draugų, mokyklos sporto klube, 
bažnyčioje ar kitoje įprastinės kasdienės 
veiklos aplinkoje, atvejais būtų imamasi 
reikalingų priemonių siekiant apsaugoti 
nukentėjusį vaiką ir kitus šeimos narius, 
kurie nedalyvavo vykdant nusikalstamą 
veiką, ir suteikti jiems pagalbą.

Or. en

Pakeitimas 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai tik atsakingos institucijos gauna 
duomenų, kad vaikas galėjo tapti šios 
direktyvos 3–7 straipsniuose nurodytos 
nusikalstamos veikos auka, atliekamas 
individualus ypatingų aplinkybių, 
susijusių su nukentėjusiu vaiku, 
įvertinimas, deramai atsižvelgiant į vaiko 
nuomonę, poreikius ir rūpesčius. 
Socialinės rūpybos institucijos dalyvauja 
atliekant šį įvertinimą, kuriuo siekiama 
šių tikslų:
a) nustatyti aukos brandos lygį;
b) nustatyti kriterijus, susijusius su aukos 
galimybe duoti sutikimą;
c) patikrinti aukos amžių;
d) nustatyti galimą psichologinę arba 
fizinę žalą ir ar buvo naudojama 
prievarta;
e) patikrinti, ar nesama interesų konflikto, 
kalbant apie šeimos narius arba asmenis, 
turinčius glaudų ryšį su auka.
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Valstybės narės, remdamosi šiuo 
įvertinimu, imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad būtų įgyvendinti konkretūs 
veiksmai siekiant trumpuoju ir ilguoju 
laikotarpiu suteikti pagalbą ir paramą 
aukoms, kad jos fiziškai, psichologiškai ir 
socialiai atsigautų, įskaitant tinkamo ir 
saugaus būsto suteikimą, materialinę 
pagalbą, medicininį gydymą, įskaitant  
psichologinę pagalbą ir konsultavimą, 
taip pat ir galimybę mokytis. Specialių 
poreikių turinčiomis aukomis taip pat turi 
būti tinkamai pasirūpinta.

Or. en

Pakeitimas 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad pagalba ir 
parama aukai būtų teikiama nepaisant to, 
ar auka nori bendradarbiauti 
baudžiamosios veikos tyrimo ir (arba) 
baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu.

Or. en

Pakeitimas 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės užtikrina, kad vaiko 
tapatybė būtų apsaugota prieš pradedant 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą, jo metu 
ir jam pasibaigus, neatsižvelgiant į tai, ar 
vaikas nori bendradarbiauti 
baudžiamosios veikos tyrimo ir (arba) 
baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu.
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Or. en

Pakeitimas 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Valstybių narių socialinės rūpybos 
institucijos užmezga ryšius su vietos 
pilietinės visuomenės organizacijomis 
arba vietos paramos tinklais, kurie 
dalyvauja užtikrinant seksualinę prievartą 
arba išnaudojimą patyrusių aukų apsaugą 
ir paramą joms, kad aukoms būtų 
užtikrinta būtina apsauga ir pagalba, taip 
pat kad joms ir toliau būtų teikiama 
tinkama parama ir apsauga deramu 
laikotarpiu po to, kai jos sulaukia 
aštuoniolikos metų amžiaus.  

Or. en

Pakeitimas 268
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad aukų 
teisėmis būtų pilnai naudojamasi. Šiuo 
tikslu:
a) vaikai aukos informuojami apie jų 
teises ir jiems skirtas paslaugas ir, jei jie 
neatsisako šios informacijos, apie tai, kaip 
nagrinėjamas jų skundas, apie kaltinimus 
ir bendrą tyrimo arba proceso pažangą, ir 
koks jų vaidmuo ir bylos nagrinėjimo 
rezultatas;
b) užtikrina, bent tais atvejais, kai aukoms 
ir jų šeimoms gresia pavojus, kad juos 
informuotų apie įtariamojo arba nuteisto 
kaltininko laikiną paleidimą arba 
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paleidimą visam laikui;
c) pagal nacionalinius teisės aktus imasi 
būtinų priemonių, kad būtų apsaugota 
vaikų aukų tapatybė ir reputacija, taip pat 
pagal vidaus teisę imasi priemonių, kad 
nebūtų viešai platinama jokia 
informacija, kuri galėtų padėti nustatyti 
jų tapatybę;
d) užtikrina vaikų aukų, jų šeimų arba jų 
vardu dalyvaujančių liudininkų apsaugą 
nuo pažeminimų, keršto ir pakartotinos 
viktimizacijos;
e) užtikrina, kad būtų vengiama aukų 
kontaktų su kaltininkais teismo ir 
teisėsaugos institucijų patalpose, nebent 
kompetentingos įstaigos nuspręstu kitaip 
vaiko interesais, arba jei šie kontaktai 
reikalingi tyrimo arba proceso eigoje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad aukų teisių būtų visiškai laikomasi, rekomenduojame įtraukti šiuos 
elementus, nurodytus Europos Tarybos vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir 
seksualinės prievartos konvencijos (2007 m.) 30 straipsnyje.

Pakeitimas 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba ir parama aukoms Išbraukta.
1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad aukoms būtų teikiama 
pagalba ir parama prieš ir per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą, taip pat 
po jo, kad aukos galėtų naudotis 
Pamatiniame sprendime 2001/220/TVR 
dėl nukentėjusiųjų padėties 
baudžiamosiose bylose ir šioje direktyvoje 
nustatytomis teisėmis.
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2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad konkrečių veiksmų siekiant 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu suteikti 
pagalbą ir paramą aukoms, kad jos 
fiziškai, psichologiškai ir socialiai 
atsigautų, būtų imtasi individualiai 
įvertinus ypatingas vaiko aukos 
aplinkybes ir deramai atsižvelgus į vaiko 
nuomonę, poreikius ir rūpesčius
3. 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų aukos laikomos ypač 
pažeidžiamomis aukomis pagal Pamatinio 
sprendimo 2001/220/TVR 2 straipsnio 
2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 
1 dalį.
4. Valstybės narės, jei tinkama ir 
įmanoma, imasi priemonių siekdamos 
suteikti pagalbą ir paramą aukos šeimai. 
Valstybės narės visų pirma, jei tinkama ir 
įmanoma, tai šeimai taiko Tarybos 
pamatinio sprendimo 2001/220/TVR 
4 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 270
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad aukoms būtų teikiama 
pagalba ir parama prieš ir per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą, taip pat 
po jo, kad aukos galėtų naudotis 
Pamatiniame sprendime 2001/220/TVR 
dėl nukentėjusiųjų padėties 
baudžiamosiose bylose ir šioje direktyvoje 
nustatytomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. enPagrindimas

Perkelta į 19 straipsnį.
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Pakeitimas 271
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad aukoms būtų teikiama 
pagalba ir parama prieš ir per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą, taip pat 
po jo, kad aukos galėtų naudotis 
Pamatiniame sprendime 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose ir šioje direktyvoje nustatytomis 
teisėmis.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad aukoms būtų teikiama 
pagalba ir parama prieš ir per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą, taip pat 
po jo, kad aukos galėtų naudotis 
Pamatiniame sprendime 2001/220/TVR dėl
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose ir šioje direktyvoje nustatytomis 
teisėmis. Valstybės narės visų pirma imasi 
būtinų veiksmų siekdamos apsaugoti 
vaikus, kurie praneša apie prievartą 
pažįstamoje aplinkoje, t. y. draugų rate 
arba šeimoje. 

Or. el

Pakeitimas 272
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad vaikui būtų 
teikiama pagalba ir parama, kai tik 
kompetentingos institucijos gauna 
duomenų, kad jis galėjo tapti 3–
7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos 
veikos auka.

Or. en

Pagrindimas

Patikima vaikų apsauga ir vaikams palanki teismų sistema – tai vaikų apsaugos nuo šiame 
pasiūlyme dėl direktyvos nurodytų nusikaltimų pagrindas. Šis pasiūlymas dėl direktyvos 
turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad vaikų apsaugos sistemos ir 
daugiadalykės sistemos būtų sukurtos visose valstybėse narėse.
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Pakeitimas 273
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad vaikui būtų 
suteikiama informacija apie jo teises, ypač 
susijusias su pagalba ir parama, kuri 
teikiama, kai tik kompetentingos 
institucijos gauna duomenų, kad jis galėjo 
tapti 3–7 straipsniuose nurodytos 
nusikalstamos veikos auka.

Or. en

Pagrindimas

Patikima vaikų apsauga ir vaikams palanki teismų sistema – tai vaikų apsaugos nuo šiame 
pasiūlyme dėl direktyvos nurodytų nusikaltimų pagrindas. Šis pasiūlymas dėl direktyvos 
turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad vaikų apsaugos sistemos ir 
daugiadalykės sistemos būtų sukurtos visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 274
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad pagalba ir 
parama nukentėjusiam vaikui būtų 
teikiama nepaisant to, ar nukentėjęs 
vaikas nori bendradarbiauti 
baudžiamosios veikos tyrimo, 
baudžiamojo persekiojimo ir teismo metu.

Or. en
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Pakeitimas 275
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad vaikui būtų 
teikiama pagalba ir parama, kai tik 
kompetentingos institucijos gauna 
duomenų, kad jis galėjo tapti 3–
7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos 
veikos auka.

Or. en

Pakeitimas 276
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad vaikui būtų 
suteikiama informacija apie jo teises, ypač 
susijusias su pagalba ir parama, kuri 
teikiama, kai tik kompetentingos 
institucijos gauna duomenų, kad jis galėjo 
tapti 3–7 straipsniuose nurodytos 
nusikalstamos veikos auka.

Or. en

Pakeitimas 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
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užtikrinti, kad konkrečių veiksmų siekiant 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu suteikti 
pagalbą ir paramą aukoms, kad jos fiziškai, 
psichologiškai ir socialiai atsigautų, būtų 
imtasi individualiai įvertinus ypatingas 
vaiko aukos aplinkybes ir deramai 
atsižvelgus į vaiko nuomonę, poreikius ir 
rūpesčius

užtikrinti, kad konkrečių veiksmų siekiant 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu suteikti 
pagalbą ir paramą aukoms, kad jos fiziškai, 
psichologiškai ir socialiai atsigautų, būtų 
imtasi individualiai įvertinus ypatingas 
vaiko aukos aplinkybes ir kad šiuo tikslu 
būtų parengtos individualios reabilitacijos 
programos, kuriose būtų deramai 
atsižvelgiama į vaiko nuomonę, poreikius 
ir rūpesčius.

Or. it

Pakeitimas 278
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad sukurtų veiksmingas 
vaikų apsaugos sistemas ir daugiadalykes 
struktūras, siekdamos užtikrinti, kad 
aukos gautų pagalbą ir paramą, kuri joms 
reikalinga trumpuoju ir ilguoju 
laikotarpiais, šiuo tikslu parūpindamos 
savo viešosiose tarnybose specialiai 
parengtų darbuotojų arba pripažindamos 
ir finansuodamos nukentėjusiųjų rėmimo 
organizacijas, įskaitant nevyriausybines 
organizacijas, kitas susijusias 
organizacijas arba kitas pilietinės 
visuomenės grupes, teikiančias pagalbą 
aukoms.

Or. en

Pagrindimas

Patikima vaikų apsauga ir vaikams palanki teismų sistema – tai vaikų apsaugos nuo šiame 
pasiūlyme dėl direktyvos nurodytų nusikaltimų pagrindas. Šis pasiūlymas dėl direktyvos 
turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad vaikų apsaugos sistemos ir 
daugiadalykės sistemos būtų sukurtos visose valstybėse narėse.
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Pakeitimas 279
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad sukurtų veiksmingas 
vaikų apsaugos sistemas ir daugiadalykes 
struktūras, siekdamos užtikrinti, kad 
aukos gautų pagalbą ir paramą, kuri joms 
reikalinga trumpuoju ir ilguoju 
laikotarpiais, šiuo tikslu parūpindamos 
savo viešosiose tarnybose specialiai 
parengtų darbuotojų arba pripažindamos 
ir finansuodamos nukentėjusiųjų rėmimo 
organizacijas, įskaitant nevyriausybines 
organizacijas, kitas susijusias 
organizacijas arba kitas pilietinės 
visuomenės grupes, teikiančias pagalbą 
aukoms.

Or. en

Pakeitimas 280
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės, jei tinkama ir įmanoma, 
imasi priemonių siekdamos suteikti 
pagalbą ir paramą aukos šeimai. Valstybės 
narės visų pirma, jei tinkama, tai šeimai 
taiko Tarybos pamatinio 
sprendimo 2001/220/TVR 4 straipsnį, 
neatsižvelgdamos į tai, ar buvo pradėtas 
baudžiamasis tyrimas ar iškelta 
baudžiamoji byla.

Or. en
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Pagrindimas

Patikima vaikų apsauga ir vaikams palanki teismų sistema – tai vaikų apsaugos nuo šiame 
pasiūlyme dėl direktyvos nurodytų nusikaltimų pagrindas. Šis pasiūlymas dėl direktyvos 
turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad vaikų apsaugos sistemos ir 
daugiadalykės sistemos būtų sukurtos visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 281
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 282
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 283
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės įgyvendina būtinas 
teisėkūros ar kitokias priemones, 
skatinančias ir remiančias informacinių 
tarnybų sukūrimą, tokių kaip telefono ar 
interneto pagalbos linijos, kur 
skambinantiems asmenims 
konfidencialiai ir saugant jų 
anonimiškumą būtų teikiami patarimai.

Or. en

Pakeitimas 284
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės įgyvendina būtinas 
teisėkūros ar kitokias priemones, 
skatinančias ir remiančias informacinių 
tarnybų sukūrimą, tokių kaip telefono ar 
interneto pagalbos linijos, kur 
skambinantiems asmenims 
konfidencialiai ir saugant jų 
anonimiškumą būtų teikiami patarimai.

Or. en

Pagrindimas

Patikima vaikų apsauga ir vaikams palanki teismų sistema – tai vaikų apsaugos nuo šiame 
pasiūlyme dėl direktyvos nurodytų nusikaltimų pagrindas. Šis pasiūlymas dėl direktyvos 
turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad vaikų apsaugos sistemos ir 
daugiadalykės sistemos būtų sukurtos visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vaikų aukų apsauga baudžiamuosiuose 
tyrimuose ir baudžiamosiose bylose

Pagalba ir parama nukentėjusiems 
vaikams ir jų apsauga baudžiamuosiuose 
tyrimuose ir baudžiamosiose bylose

Or. en

Pakeitimas 286
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad nukentėjusieji būtų 
informuoti apie savo teises ir jiems skirtas 
paslaugas, ir, jei jie neatsisako šios 
informacijos, apie tai, kaip nagrinėjamas 
jų skundas, apie kaltinimus ir bendrą 
tyrimo arba proceso pažangą, ir koks jų 
vaidmuo ir bylos nagrinėjimo rezultatas.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis gausia NVO, dirbančių su nukentėjusiais vaikais, patirtimi, 19 straipsnyje nėra 
numatyta daugelio svarbių ir tinkamų priemonių, skirtų apsaugoti aukoms baudžiamojo 
tyrimo ar bylos nagrinėjimo metu.  

Pakeitimas 287
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės imasi būtinų
priemonių užtikrinti, kad aukoms būtų 
teikiama pagalba ir parama prieš ir per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą, taip pat 
tinkamu laikotarpiu po jo, kad aukos 
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galėtų naudotis Pamatiniame 
sprendime 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose ir šioje direktyvoje nustatytomis 
teisėmis.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis gausia NVO, dirbančių su nukentėjusiais vaikais, patirtimi, 19 straipsnyje nėra 
numatyta daugelio svarbių ir tinkamų priemonių, skirtų apsaugoti aukoms baudžiamojo 
tyrimo ar bylos nagrinėjimo metu.  

Pakeitimas 288
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad vykdant 
baudžiamąjį tyrimą ir nagrinėjant 
baudžiamąją bylą būtų atsižvelgiama į 
vaiko gerovę.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis gausia NVO, dirbančių su nukentėjusiais vaikais, patirtimi, 19 straipsnyje nėra 
numatyta daugelio svarbių ir tinkamų priemonių, skirtų apsaugoti aukoms baudžiamojo 
tyrimo ar bylos nagrinėjimo metu.  

Pakeitimas 289
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad baudžiamasis 
tyrimas būtų atliktas greitai ir be 
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nepagrįsto delsimo. 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis gausia NVO, dirbančių su nukentėjusiais vaikais, patirtimi, 19 straipsnyje nėra 
numatyta daugelio svarbių ir tinkamų priemonių, skirtų apsaugoti aukoms baudžiamojo 
tyrimo ar bylos nagrinėjimo metu.  

Pakeitimas 290
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad baudžiamojo 
tyrimo ir baudžiamosios bylos 
nagrinėjimo metu nebūtų gilinama vaiko 
patirta trauma.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis gausia NVO, dirbančių su nukentėjusiais vaikais, patirtimi, 19 straipsnyje nėra 
numatyta daugelio svarbių ir tinkamų priemonių, skirtų apsaugoti aukoms baudžiamojo 
tyrimo ar bylos nagrinėjimo metu.  

Pakeitimas 291
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Visos valstybės narės užtikrina, kad 
vykdant baudžiamąjį tyrimą ir nagrinėjant 
baudžiamąją bylą būtų taikomos 
Pamatinio sprendimo 2001/220/TVR 
13 straipsnio 1 ir 2 dalys.



PE456.647v02-00 132/157 AM\854749LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Remiantis gausia NVO, dirbančių su nukentėjusiais vaikais, patirtimi, 19 straipsnyje nėra 
numatyta daugelio svarbių ir tinkamų priemonių, skirtų apsaugoti aukoms baudžiamojo 
tyrimo ar bylos nagrinėjimo metu.  

Pakeitimas 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad teisminės institucijos 
paskirtų specialų atstovą, kuris atstovautų 
vaikui aukai baudžiamajame tyrime ir 
baudžiamojoje byloje, jeigu pagal 
nacionalinę teisę tėvų teises turintiems 
asmenims neleidžiama atstovauti vaikui 
dėl jų ir vaiko aukos interesų konflikto 
arba jeigu vaikas yra nelydimas arba 
atskirtas nuo šeimos.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad nukentėjusiam vaikui būtų 
suteikiama pakankamai laiko nuspręsti, 
ar jis bendradarbiaus su 
kompetentingomis institucijomis vykstant 
baudžiamosios bylos nagrinėjimui.

Or. en

Pakeitimas 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 3–7 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų aukos laikomos ypač 
pažeidžiamomis aukomis pagal Pamatinio 
sprendimo 2001/220/TVR 2 straipsnio 
2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 
1 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės, jei tinkama ir 
įmanoma, imasi priemonių siekdamos 
suteikti pagalbą ir paramą aukos šeimai. 
Valstybės narės visų pirma, jei tinkama ir 
įmanoma, tai šeimai taiko Tarybos 
pamatinio sprendimo 2001/220/TVR 
4 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad teisminės 
institucijos paskirtų specialų atstovą, 
kuris atstovautų vaikui aukai 
baudžiamajame tyrime ir baudžiamojoje 
byloje, jeigu pagal nacionalinę teisę tėvų 
teises turintiems asmenims neleidžiama 
atstovauti vaikui dėl jų ir vaiko aukos 
interesų konflikto arba jeigu vaikas yra 
nelydimas arba atskirtas nuo šeimos.

Or. en

Pakeitimas 296
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi būtinų 
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priemonių, kad nukentėjusieji būtų 
informuoti apie savo teises ir jiems skirtas 
paslaugas, ir, jei jie neatsisako šios 
informacijos, apie tai, kaip nagrinėjamas 
jų skundas, apie kaltinimus ir bendrą 
tyrimo arba proceso pažangą, ir koks jų 
vaidmuo ir bylos nagrinėjimo rezultatas.

Or. en

Pakeitimas 297
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad aukoms būtų 
teikiama pagalba ir parama prieš ir per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą, taip pat 
tinkamu laikotarpiu po jo, kad aukos 
galėtų naudotis Pamatiniame 
sprendime 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose ir šioje direktyvoje nustatytomis 
teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 298
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad vykdant 
baudžiamąjį tyrimą ir nagrinėjant 
baudžiamąją bylą būtų atsižvelgiama į 
vaiko gerovę.

Or. en
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Pakeitimas 299
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad baudžiamasis 
tyrimas būtų atliktas greitai ir be
nepagrįsto delsimo. 

Or. en

Pakeitimas 300
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad baudžiamojo 
tyrimo ir baudžiamosios bylos 
nagrinėjimo metu nebūtų gilinama vaiko 
patirta trauma.

Or. en

Pakeitimas 301
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Visos valstybės narės užtikrina, kad 
vykdant baudžiamąjį tyrimą ir nagrinėjant 
baudžiamąją bylą būtų taikomos 
Pamatinio sprendimo 2001/220/TVR 
13 straipsnio 1 ir 2 dalys.

Or. en



PE456.647v02-00 136/157 AM\854749LT.doc

LT

Pakeitimas 302
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad vaikai 
aukos galėtų gauti nemokamas teisines 
konsultacijas ir galėtų naudotis nemokamo 
teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, kai reikalaujama atlyginti žalą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad vaikai 
aukos galėtų gauti teisinę pagalbą ir, 
atsižvelgiant į aukos vaidmenį 
atitinkamoje teisingumo sistemoje, galėtų 
naudotis teisinio atstovavimo paslaugomis, 
be kita ko, kai reikalaujama atlyginti žalą.
Teisinė pagalba ir teisinio atstovavimo 
paslaugos teikiamos nemokamai, jei 
nukentėjusysis neturi būtinų finansinių 
išteklių.

Or. de

Pagrindimas

Aukų vaidmuo baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu įvairiose valstybėse narėse ženkliai 
skiriasi. Visų pirma būtina išsklaidyti visas abejones, kad atitinkamas asmuo iš tikrųjų yra 
auka. Taigi būtina pateikti nuorodą į nacionalines teisingumo sistemas.

Pakeitimas 303
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad vaikai 
aukos galėtų gauti nemokamas teisines 
konsultacijas ir galėtų naudotis nemokamo 
teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, kai reikalaujama atlyginti žalą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad vaikai 
aukos galėtų gauti nemokamas teisines 
konsultacijas ir galėtų naudotis nemokamo 
teisinio atstovavimo paslaugomis, be kita 
ko, kai reikalaujama atlyginti žalą. Teisinė 
pagalba ir teisinio atstovavimo paslaugos 
teikiamos nemokamai, jei nukentėjusysis 
neturi būtinų finansinių išteklių.

Or. de
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Pakeitimas 304
Ernst Strasser

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pokalbiai su nukentėjusiais vaikais 
vyktų kuo toliau, nedalyvaujant 
nusikalstamą veiką padariusiam 
asmeniui;

Or. en

Pakeitimas 305
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pokalbiai su nukentėjusiais vaikais 
vyktų nedalyvaujant nusikalstamą veiką 
padariusiam asmeniui;

Or. en

Pakeitimas 306
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad bet kurios iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų baudžiamuosiuose tyrimuose visos 
vaikų aukų arba, tam tikrais atvejais, 
liudijančių vaikų apklausos galėtų būti 
įrašomos vaizdo priemonėmis ir kad taip 
įrašytos apklausos galėtų būti naudojamos 
kaip įrodymai nagrinėjant baudžiamąsias 
bylas teisme pagal jos nacionalinės teisės 
normas.

4. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad bet kurios iš 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų baudžiamuosiuose tyrimuose vaikų 
aukų arba, tam tikrais atvejais, liudijančių 
vaikų apklausos (jei tai būtina nagrinėjant 
konkrečią bylą) galėtų būti įrašomos 
vaizdo priemonėmis ir kad taip įrašytos 
apklausos galėtų būti naudojamos kaip 
įrodymai nagrinėjant baudžiamąsias bylas 
teisme pagal jos nacionalinės teisės 
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normas.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje neturėtų būti nustatyta bendra taisyklė, kad visos apklausos, įskaitant ir policijos 
arba prokuroro apklausas, įrašomos vaizdo priemonėmis. Be to, įrašant apklausas vaizdo 
priemonėmis automatiškai neužtikrinama vaiko gerovė.

Pakeitimas 307
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių apsaugoti nukentėjusių vaikų 
privatumą, jų tapatybę bei reputaciją ir 
užkirsti kelią bet kokios informacijos, 
galinčios padėti nustatyti jų tapatybę, 
viešam platinimui, kai tai atitinka 
nukentėjusio vaiko interesus ir 
atsižvelgiant į kitus pagrindinius 
interesus.

Or. en

Pakeitimas 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Prevencinės priemonės

1. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir vietos 
paramos tinklais, imasi atitinkamų 
veiksmų, pavyzdžiui, informavimo ir 
informuotumo didinimo kampanijų, 
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mokslinių tyrimų ir švietimo programų, 
kuriomis siekiama didinti informuotumą 
ir mažinti riziką vaikams tapti seksualinės 
prievartos arba išnaudojimo ar 
seksualinės prievartos vaizdų platinimo 
aukomis. Šios priemonės turi būti skirtos 
visoms susijusioms šalims, įskaitant 
vaikus, tėvus ir švietimo sistemos 
darbuotojus, kad jie išmoktų atpažinti 
seksualinės prievartos ženklus ir 
elektroninėje, ir įprastoje aplinkoje.
2. Pagalbos linijos turi būti kuriamos 
siekiant užtikrinti saugią ir anonimišką 
vaikų, kurie yra aukos arba gali tapti 
aukomis, ir atitinkamų pilietinės 
visuomenės organizacijų arba vietos 
paramos tinklų bendravimo priemonę.

Or. en

Pakeitimas 309
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad būtų galimybė naudotis 
veiksmingomis intervencijos programomis 
arba priemonėmis, siedamos užkirsti kelią 
pakartotinėms seksualinio pobūdžio 
nusikalstamoms veikoms prieš vaikus ir 
sumažinti pakartojimo pavojų.

Or. de

Pagrindimas

Terapines priemones gali būti sudėtinga taikyti kardomojo kalinimo metu.  Jos trunka tam 
tikrą laikotarpį ir nepanašu, kad galima būtų tikslingai jas taikyti atsižvelgiant į tai, kad 
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tiksliai nežinoma, kiek truks kardomasis kalinimas. Be to, kai teismo sprendimas galutinai 
įsigalioja, paprastai tai reiškia asmens perkėlimą, taigi nėra jokių garantijų, kad terapija 
galės būti tęsiama. Tai taip pat gali prieštarauti nekaltumo prezumpcijai ir pažeidėjo teisėms 
baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu (pvz., teisei neduoti parodymų).

Pakeitimas 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas nuteisti 
asmenys, jei tinkama, atsižvelgiant į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą:

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad nagrinėjant su bet kuria iš
3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų susijusią baudžiamąją bylą teisme ir 
siekiant kaip įmanoma labiau išvengti 
pakartotinės viktimizacijos galima būtų 
nurodyti, kad:

Or. en

Pakeitimas 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būtų išsamiai informuojami apie 
pasiūlymo naudotis konkrečiomis 
programomis arba priemonėmis 
priežastis;

c) prireikus kiek įmanoma būtų vengiama 
aukų ir nusikalstamą veiką padariusių 
asmenų akistatos, be kita ko, duodant 
parodymus, pavyzdžiui, vykstant 
apklausoms ir kryžminei apklausai, 
naudojant atitinkamas ryšių 
technologijas;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos prie interneto svetainių, kuriose 
yra vaikų pornografijos, blokavimas

Interneto svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos, šalinimas

Or. en

Pakeitimas 313
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos prie interneto svetainių, kuriose
yra vaikų pornografijos, blokavimas

Techninės priemonės, skirtos šalinti 
tinklapiams, kuriuose yra su prievarta 
prieš vaikus susijusios medžiagos

Or. en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos prie interneto svetainių, kuriose 
yra vaikų pornografijos, blokavimas

Priemonės, skirtos kovoti su interneto 
svetainėmis, kuriose yra su prievarta prieš
vaikus susijusių vaizdų

Or. en

Pakeitimas 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos prie interneto svetainių, kuriose
yra vaikų pornografijos, blokavimas

Techninės priemonės, skirtos šalinti 
tinklalapiams, kuriuose yra su seksualine 
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prievarta prieš vaikus susijusios 
medžiagos

Or. en

Pakeitimas 316
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos prie interneto svetainių, kuriose 
yra vaikų pornografijos, blokavimas

Techninės priemonės, skirtos šalinti vaikų 
pornografijos vaizdus internete

Or. en

Pakeitimas 317
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad interneto tinklalapiai, kuriuose yra su 
prievarta prieš vaikus susijusių vaizdų 
arba per kuriuos jie platinami, būtų 
pašalinti.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 319
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
pasiekti, kad būtų blokuojama jų 
teritorijoje esančių interneto naudotojų 
prieiga prie interneto tinklalapių, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama. Blokuojant prieigą 

Išbraukta.
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turi būti atsižvelgiama į atitinkamas 
apsaugos priemones, visų pirma siekiant 
užtikrinti, kad būtų blokuojama tai, kas 
būtina, kad naudotojai būtų informuojami 
apie blokavimo priežastį ir kad turinio 
teikėjai, kiek įmanoma, būtų 
informuojami apie galimybę užginčyti 
blokavimą.

Or. en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų teisinių
priemonių, kad būtų pašalintas interneto 
tinklalapių, kuriuose yra su prievarta prieš
vaikus susijusių vaizdų arba per kuriuos 
jie platinami, šaltinis.

Or. en

Pakeitimas 321
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
pasiekti, kad būtų blokuojama jų 
teritorijoje esančių interneto naudotojų 

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

platinama, būtų pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 322
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad interneto tinklalapiai, kuriuose yra 
vaikų pornografijos arba per kuriuos ji 
platinama, būtų pašalinti laikantis 
nacionalinės tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
pasiekti, kad būtų blokuojama jų 
teritorijoje esančių interneto naudotojų 

1. Valstybės narės imasi būtinų teisinių
priemonių, kad būtų skubiai pašalintas
interneto tinklalapių, kuriuose yra su



PE456.647v02-00 146/157 AM\854749LT.doc

LT

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

seksualine prievarta prieš vaikus 
susijusios medžiagos arba per kuriuos ji 
platinama, šaltinis, neatsižvelgiant į tai, ar 
interneto tinklalapiai yra ES teritorijoje, 
ar užsienyje esančiuose serveriuose.
Šalinant šaltinį turi būti atsižvelgiama į 
aiškias teisines ir teismines apsaugos 
priemones, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad būtų išsaugoti baudžiamosios veikos 
tyrimui reikalingi įrodymai.

Or. en

Pakeitimas 324
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad lytinių veiksmų su jaunesniais nei 
18 metų asmenimis pavaizdavimai teikiant 
elektronines informacijos ir ryšių 
paslaugas nedelsiant būtų pašalinti. Toks 
turinys turėtų būti šalinamas laikantis 
nacionalinių procedūrų ir taikant
atitinkamas apsaugos priemones, siekiant 
užtikrinti, kad šalinama tik tai, kas
neišvengiamai būtina. Be to, Europos 
Sąjunga vykdo derybas su trečiosiomis 
šalimis siekdama užtikrinti, kad toks 
turinys būtų greitai pašalintas iš jų
teritorijoje esančių serverių. Be to, 
valstybės narės ir Sąjungos institucijos bei 
Europolas stiprina bendradarbiavimą su 
tokiomis tarptautinėmis pagalbos telefonu 
linijomis kaip INHOPE, kad toks turinys 
būtų greitai ištrintas.

Or. de

Pakeitimas 325
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad interneto tinklalapiai, kuriuose yra 
vaikų pornografijos arba per kuriuos ji 
platinama, būtų saugiai ir laiku pašalinti.
Kol šie tinklalapiai nepašalinti, valstybės 
narės imasi priemonių, siekdamos 
užtikrinti, kad jos teritorijoje esantiems 
naudotojams būtų blokuojama prieiga 
prie interneto tinklalapių, kuriuose yra 
vaikų pornografijos arba per kuriuos ji 
platinama. Blokuojant prieigą turi būti 
atsižvelgiama į atitinkamas technines 
charakteristikas ir blokuojama tik tai, kas 
būtina. Komisija ir valstybės narės 
koordinuoja greito reagavimo priemones 
(Europos išankstinio įspėjimo sistemą), 
kurių imasi valstybių narių institucijos 
tais atvejais, kai serveris, kurioje yra 
interneto svetainė, arba paieškos sistema 
yra ne tos valstybės narės, kurioje 
pranešta apie atitinkamą atvejį, o kitos 
valstybės narės teritorijoje.  

Or. it

Pakeitimas 326
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
pasiekti, kad lytinių veiksmų su 
jaunesniais nei 18 metų asmenimis 
pavaizdavimai teikiant elektronines 
informacijos ir ryšių paslaugas nedelsiant 
būtų pašalinti. Toks turinys turėtų būti 
šalinamas laikantis nacionalinių 
procedūrų ir taikant atitinkamas apsaugos 
priemones, siekiant užtikrinti, kad 
šalinama tik tai, kas neišvengiamai būtina.
Be to, Europos Sąjunga vykdo derybas su 
trečiosiomis šalimis siekdama užtikrinti, 
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informuojami apie galimybę užginčyti 
blokavimą.

kad toks turinys būtų greitai pašalintas iš 
jų teritorijoje esančių serverių. Be to, 
valstybės narės ir Sąjungos institucijos bei 
Europolas stiprina bendradarbiavimą su 
tokiomis tarptautinėmis pagalbos telefonu 
linijomis kaip INHOPE, kad toks turinys 
būtų greitai ištrintas.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
pasiekti, kad lytinių veiksmų su 
jaunesniais nei 18 metų asmenimis 
pavaizdavimai teikiant elektronines 
informacijos ir ryšių paslaugas nedelsiant 
būtų pašalinti. Toks turinys turėtų būti 
šalinamas laikantis nacionalinių 
procedūrų ir taikant atitinkamas apsaugos 
priemones, siekiant užtikrinti, kad 
šalinama tik tai, kas neišvengiamai būtina.
Be to, Europos Sąjunga vykdo derybas su 
trečiosiomis šalimis siekdama užtikrinti, 
kad toks turinys būtų greitai pašalintas iš 
jų teritorijoje esančių serverių. Be to, 
valstybės narės ir Sąjungos institucijos bei 
Europolas stiprina bendradarbiavimą su 
tokiomis tarptautinėmis pagalbos telefonu 
linijomis kaip INHOPE, kad toks turinys 
būtų greitai ištrintas.

Or. en

Pakeitimas 328
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei neįmanoma pašalinti tinklalapių, 
kuriose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, valstybės narės imasi 
būtinų teisėkūros arba su teisėkūra 
nesusijusių priemonių, siekdamos 
užtikrinti, kad jų teritorijoje esantiems
interneto naudotojams būtų įmanoma 
blokuoti prieigą prie tinklalapių, kuriuose 
yra vaikų pornografijos arba per kuriuos ji 
platinama. Blokuojant prieigą turi būti 
atsižvelgiama į atitinkamas pagrindines 
teises ir kitas apsaugos priemones, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad atsižvelgiant į 
technines charakteristikas būtų 
blokuojama tai, kas būtina ir proporcinga, 
kad naudotojai būtų informuojami apie 
blokavimo priežastį ir kad turinio teikėjai, 
kiek įmanoma, būtų informuojami apie 
galimybę užginčyti blokavimą, įskaitant 
teisminės peržiūros galimybę.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu numatoma galimybė sudaryti savanoriškus pramonės susitarimus arba taikyti 
savireguliavimą.

Pakeitimas 329

Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
pasiekti, kad būtų blokuojama jų 
teritorijoje esančių interneto naudotojų
prieiga prie interneto tinklalapių, kuriuose 
yra vaikų pornografijos arba per kuriuos ji 
platinama. Blokuojant prieigą turi būti

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad būtų pašalintas interneto tinklalapių, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, šaltinis. Turėtų būti 
pašalintas bet koks tinklalapis, kuriame 
yra su seksualine prievarta prieš vaikus 
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atsižvelgiama į atitinkamas apsaugos 
priemones, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad būtų blokuojama tai, kas būtina, kad 
naudotojai būtų informuojami apie 
blokavimo priežastį ir kad turinio teikėjai, 
kiek įmanoma, būtų informuojami apie 
galimybę užginčyti blokavimą.

susijusių vaizdų iš ES valstybių narių. Be 
to, siekdamos apsaugoti geriausius vaiko 
interesus, valstybės narės gali nustatyti 
procedūras, kaip pagal nacionalinės teisės 
aktus blokuoti jų teritorijoje esančių
interneto naudotojų prieigą prie interneto 
tinklalapių, kuriuose yra vaikų 
pornografijos arba per kuriuos ji platinama. 
Blokuojant prieigą turi būti atsižvelgiama į 
atitinkamas apsaugos priemones, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad būtų 
blokuojama tai, kas būtina, kad naudotojai 
būtų informuojami apie blokavimo 
priežastį ir kad turinio teikėjai, kiek 
įmanoma, būtų informuojami apie 
galimybę užginčyti blokavimą.

Or. en

Pakeitimas 330
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija turėtų ištirti riziką ir galimą 
neigiamą poveikį, susijusį su tinklalapių 
blokavimu. Šių tyrimų metu turėtų būti 
įvertinta rizika, kad bus pažeistos 
demokratinės teisės.

Or. en

Pakeitimas 331
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

2. Kitos prevencinės priemonės, kad toks 
turinys nebūtų prieinamas, pvz., interneto 
blokavimo sistemos, priklauso valstybių 
narių kompetencijai. Jų imamasi tik tuo 
atveju, jei visomis ištrynimo priemonėmis 
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buvo pasinaudota ir tik tada paaiškėjo, 
kad ištrinti neįmanoma. Be to, turi būti 
apsiribota tik neišvengiamai būtinomis 
priemonėmis, kurias gali peržiūrėti 
teisėjas, ir visi su šia priemone susiję 
asmenys turi būti informuojami apie 
sprendimo priežastis. Susiję asmenys turi 
teisę kreiptis į teismą.

Or. de

Pakeitimas 332
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

2. Kitos prevencinės priemonės, kad toks 
turinys nebūtų prieinamas, pvz., interneto 
blokavimo sistemos, priklauso valstybių 
narių kompetencijai. Jų imamasi tik tuo 
atveju, jei visomis ištrynimo priemonėmis 
buvo pasinaudota ir tik tada paaiškėjo, 
kad ištrinti neįmanoma. Be to, turi būti 
apsiribota tik neišvengiamai būtinomis 
priemonėmis, kurias gali peržiūrėti 
teisėjas, ir visi su šia priemone susiję 
asmenys turi būti informuojami apie 
sprendimo priežastis. Susiję asmenys turi 
teisę kreiptis į teismą.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

2. Jei neįmanoma pašalinti tinklalapių, 
kuriose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, valstybės narės imasi 
būtinų teisėkūros arba su teisėkūra 
nesusijusių priemonių, siekdamos 
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užtikrinti, kad jų teritorijoje esantiems
interneto naudotojams būtų įmanoma 
blokuoti prieigą prie tinklalapių, kuriuose 
yra vaikų pornografijos arba per kuriuos ji 
platinama. Blokuojant prieigą turi būti 
atsižvelgiama į atitinkamas apsaugos 
priemones, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad atsižvelgiant į technines 
charakteristikas būtų blokuojama tai, kas 
būtina, kad naudotojai būtų informuojami 
apie blokavimo priežastį ir kad turinio 
teikėjai, kiek įmanoma, būtų 
informuojami apie galimybę užginčyti 
blokavimą.

Or. en

Pakeitimas 334
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

2. Kol šie tinklalapiai nepašalinti,
valstybės narės imasi papildomų
priemonių, siekdamos užtikrinti, kad jų 
teritorijoje esantiems interneto 
naudotojams būtų blokuojama prieiga 
prie interneto tinklalapių, kuriuose yra su
prievarta prieš vaikus susijusių vaizdų
arba per kuriuos jie platinami. Blokuojant 
prieigą turi būti atsižvelgiama į 
atitinkamas apsaugos priemones, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad atsižvelgiant 
į technines charakteristikas būtų 
blokuojama tik tai, kas būtina, kad 
naudotojai būtų informuojami apie 
blokavimo priežastį ir kad turinio teikėjai, 
kiek įmanoma, būtų informuojami apie 
galimybę užginčyti blokavimą.

Or. en

Pagrindimas

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
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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.

Pakeitimas 335
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

2. Kol šie tinklalapiai nepašalinti,
valstybės narės imasi būtinų papildomų
priemonių, siekdamos užtikrinti, kad jų 
teritorijoje esantiems interneto 
naudotojams nedelsiant būtų blokuojama 
prieiga prie interneto tinklalapių, kuriuose 
yra vaikų pornografijos arba per kuriuos ji 
platinama. Blokuojant prieigą turi būti 
atsižvelgiama į atitinkamas apsaugos 
priemones, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad atsižvelgiant į technines 
charakteristikas būtų blokuojama tik tai, 
kas būtina, kad naudotojai būtų 
informuojami apie blokavimo priežastį ir 
kad turinio teikėjai, kiek įmanoma, būtų 
informuojami apie galimybę užginčyti 
blokavimą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

2. Jei valstybės narės įgyvendina 
papildomas priemones, siekdamos savo 
teritorijoje apriboti interneto naudotojų 
prieigą prie interneto tinklalapių, kuriuose 
yra su seksualine prievarta prieš vaikus 
susijusios medžiagos arba per kuriuos ji 
platinama, šios priemonės turi būti 
būtinos, skaidrios, proporcingos, 
numatytos pagal teisės aktus ir joms turi 
būti taikoma teisminė priežiūra, 
atsižvelgiant į valstybių narių teisinę 
sistemą.

Or. en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

2. Be to, jei pasirodė, kad neįmanoma 
pašalinti turinio šaltinio, valstybės narės 
teisės aktuose numatytais atvejais 
prireikus gali nustatyti proporcingas ir 
skaidrias procedūras, siekdamos jų 
teritorijoje esantiems interneto 
naudotojams apriboti prieigą prie
interneto tinklalapių, kuriuose yra su 
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prievarta prieš vaikus susijusių vaizdų
arba per kuriuos jie platinami.

Or. en

Pakeitimas 338
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės, remdamosi 
tinkama teisine, reguliavimo ir 
savireguliavimo sistema, imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad būtų 
pašalinti jų teritorijoje serveriuose esantys
interneto tinklalapiai, kuriuose yra vaikų 
pornografijos arba per kuriuos ji platinama, 
ir siekia, kad būtų pašalinti už jų 
teritorijos ribų serveriuose esantys 
interneto tinklalapiai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu valstybėms narėms suteikiama galimybė šalinti interneto tinklalapius ir taip 
pat pripažįstama, kad gali būti sudėtingiau imtis veiksmų už jų teritorijos ribų. 

Pakeitimas 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos to, kas išdėstyta 
pirmiau, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad interneto tinklalapiai, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, būtų pašalinti.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad būtų pašalintas interneto tinklalapių, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, šaltinis.

Or. en
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Pakeitimas 340
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos to, kas išdėstyta pirmiau, 
valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad interneto tinklalapiai, kuriuose yra 
vaikų pornografijos arba per kuriuos ji 
platinama, būtų pašalinti.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad būtų pašalintas interneto tinklalapių, 
kuriuose yra vaikų pornografijos arba per 
kuriuos ji platinama, šaltinis.

Or. en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bet kokia priemonė, numatyta pagal 
1 ir 2 dalis, turi nepažeisti fizinių asmenų 
pagrindinių teisių ir laisvių, kurios 
užtikrinamos pagal Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvenciją ir bendruosius Sąjungos teisės 
principus. Turi būti reikalaujama, kad 
būtų iš anksto priimtas teismo 
sprendimas, įskaitant teisę į veiksmingą ir 
tinkamu laiku atliekamą teisminę 
peržiūrą.

Or. en

Pakeitimas 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Komisija pateikia Europos 
Parlamentui metinę ataskaitą apie 
valstybių narių veiksmus, kurių jos ėmėsi, 
kad iš interneto tinklalapių būtų pašalinta 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiaga.

Or. en


