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Grozījums Nr. 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Normatīvās rezolūcijas projekts
2. atsauce 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 
82. panta 2. punktu un 83. panta 1. punktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir 
iesniegusi priekšlikumu (C7-0088/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 
16. pantu, 82. panta 2. punktu un 83. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0088/2010),

Or. en

Grozījums Nr. 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Normatīvās rezolūcijas projekts
2.a atsauce (jauna) 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 7., 8., 11. un 
24. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Normatīvās rezolūcijas projekts
2.b atsauce (jauna) 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 8. un 10. pantu, 
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Or. en

Grozījums Nr. 41
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Normatīvās rezolūcijas projekts
2.c atsauce (jauna) 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 1989. gada Konvenciju par 
bērna tiesībām, jo īpaši tās 19. un 
34. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Normatīvās rezolūcijas projekts
2.d atsauce (jauna) 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā 2007. gada Eiropas 
Padomes Konvenciju par bērnu 
aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un 
seksuālu vardarbību,

Or. en

Grozījums Nr. 43
Birgit Sippel

Normatīvās rezolūcijas projekts
3. punkts 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt 
Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un
dalībvalstu parlamentiem.

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt 
Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, 
dalībvalstu parlamentiem un Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājam.
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Or. en

Grozījums Nr. 44
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Seksuālā vardarbība pret bērniem un 
bērnu seksuālā izmantošana, tostarp bērnu 
pornogrāfija, ir nopietns pamattiesību 
pārkāpums, jo īpaši attiecībā uz bērna 
tiesībām saņemt aizsardzību un gādību, 
kāda nepieciešama viņa labklājībai, kā tas 
noteikts ANO Konvencijā par bērna 
tiesībām un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā.

1) Seksuāla vardarbība pret bērniem un 
bērnu seksuāla izmantošana, tostarp bērnu 
pornogrāfija, ir nopietns tiesību aktu un
pamattiesību pārkāpums, jo īpaši attiecībā 
uz bērna tiesībām saņemt aizsardzību un 
aprūpi, kāda nepieciešama viņa labklājībai, 
kā tas noteikts ANO Konvencijā par bērna 
tiesībām un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Visbiežāk seksuāla vardarbība pret 
bērniem notiek ilgstoši viņu tiešajā vidē, 
un to veic autoritatīvas personas, 
piemēram, vecāki, radinieki, skolotāji, 
bērnu pieskatītāji vai reliģiskie vadītāji. 
Cietušā un izdarītāja savstarpējas 
atkarības attiecības, attiecīgajā kopienā 
valdošās stingrās sociālās vai morāles 
normas, vainas izjūta un bailes no soda 
vai tikt atstumtam no sabiedrības ir 
iemesls, kāpēc cietušajiem bērniem ir 
ārkārtīgi grūti runāt par notikušo, un 
dažkārt viņi to neizpauž, arī sasniedzot 
pieaugušā vecumu. Minētais būtiski 
apgrūtina efektīvu saukšanu pie 
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atbildības par vardarbību pret bērnu. 
Tādējādi par vardarbību pret bērnu bieži 
netiek ziņots, vai arī tā paliek nesodīta.

Or. en

Pamatojums

Kā liecina nesena pētījuma rezultāti (tiks publicēti 2011. gada februārī), aptuveni 30 % visu 
gadījumu varmākas ir bijuši vecāki, 10 % — tēva vai mātes māsas vai brāļi, 10 % —
vecvecāki, bet aptuveni 8 % gadījumu — cietušo brāļi un māsas. Turklāt 19 % zēnu un 
aptuveni 10 % meiteņu vardarbībai ir pakļāvuši viņu draugi. 10–20 % gadījumu vardarbība 
pret bērniem notiek iestādēs, tādās kā skolas, sporta klubi un baznīca. 

Grozījums Nr. 46
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Seksuālu vardarbību visbiežāk veic 
persona, kuru bērns pazīst, un šāda 
vardarbība var notikt skolā, kopienā, 
jauniešu vai reliģiskajās grupās vai bērnu 
aprūpes valsts iestādēs.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Kinga Gál

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Ņemot vērā, ka internetu izmanto 
arvien plašāk, ir ļoti svarīgi pievērst 
uzmanību tehniskajām prevencijas 
iespējām.  Ir jāizplata informatīvi 
materiāli vecākiem un izglītības nozares 
darbiniekiem par atbilstīgu uzraudzības 
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instrumentu izmantošanu tīmekļa satura 
filtrēšanai.  Vajadzētu arī atbalstīt 
programmas un produktus, lai filtrētu 
tīmekļa saturu, kas ir pieejami ar 
mobilajiem tālruņiem un spēļu vadības 
pultīm. Turklāt ir jāveic konkrēti 
pasākumi, lai informētu bērnus un 
pievērstu viņu uzmanību tam, cik bīstama 
ir neatļauta piekļuve informācijai un 
attēliem publiskajās tīmekļa vietnēs, un 
vardarbības riskam, kas saistīts ar šādu 
piekļuvi.

Or. hu

Grozījums Nr. 48
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Aicina tās Konvencijas par bērna 
tiesībām (Konvencijas) parakstītājvalstis, 
kuras nav izpildījušas Konvencijas
44. pantā paredzētos ziņošanas 
pienākumus, jo īpaši Beļģiju, Kipru, 
Grieķiju, Svēto Krēslu un Portugāli, 
iesniegt Bērnu tiesību komitejai 
ziņojumus par pasākumiem, ko tās 
pieņēmušas, lai īstenotu Konvencijā 
atzītās tiesības, un par gūtajiem 
panākumiem šo tiesību īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) Dalībvalstis tiek mudinātas sadarbībā 
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ar pilsonisko sabiedrību izveidot valsts vai 
vietējā līmeņa datu vākšanas mehānismus 
vai kontaktpunktus, lai novērotu un 
analizētu jautājumu par bērnu seksuālu 
izmantošanu un seksuālu vardarbību pret 
bērniem, pienācīgi ievērojot personas datu 
aizsardzības prasības atbilstīgi Eiropas 
Padomes Konvencijai CETS Nr. 201 par 
bērnu aizsardzību pret seksuālu 
izmantošanu un seksuālu vardarbību. Lai 
varētu pienācīgi novērtēt to pasākumu 
rezultātus, kas paredzēti seksuālas 
vardarbības, seksuālas izmantošanas un 
bērnu pornogrāfijas apkarošanai, 
Savienībai vajadzētu turpināt pilnveidot 
darbu saistībā ar metodiku un datu 
vākšanas metodēm, lai izstrādātu 
salīdzināmu statistiku.

Or. en

Pamatojums

Trūkst uzticamu datu un zināšanu par noziegumu apmēriem un par to politikas pasākumu 
efektivitāti, kas paredzēti, lai apkarotu seksuālu vardarbību pret bērniem un bērnu seksuālu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 50
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) Bērnu stāvoklis procesa laikā būtu 
jāuzlabo saskaņā ar viņu tiesībām, kas 
paredzētas ANO Konvencijā par bērna 
tiesībām.

Or. sv
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Grozījums Nr. 51
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5b) Iestādēm ir pienākums gūt pilnvērtīgu 
priekšstatu par bērniem un par viņu 
uzvedību pēc traumējošas pieredzes, lai 
nodrošinātu pierādījumu kvalitatīvu 
vākšanu un samazinātu stresu, kas 
bērniem rodas, īstenojot vajadzīgos 
pasākumus.  Lai minēto īstenotu, ir 
vajadzīga lielāka starptautiskā sadarbība 
un iestādēm ir jānodrošina pietiekamu 
resursu pieejamība ar bērniem saistītas 
izmeklēšanas veikšanai. 

Or. sv

Grozījums Nr. 52
Mariya Nedelcheva

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
bērni ir aizsargāti pret visiem seksuālas
vardarbības un seksuālas izmantošanas 
veidiem. Tādēļ skolai, ieviešot 
informējošas un izpratni veidojošas 
programmas, vajadzētu būt galvenajai 
iestādei šāda veida noziegumu novēršanā. 
Tas nozīmē, ka skolas darbiniekiem 
vajadzētu būt atbilstīgi apmācītiem, lai 
varētu informēt bērnus par viņu tiesībām, 
mācīt viņiem noteikt riskantas situācijas 
un izvairīties no tām un iedrošināt bērnus 
runāt, ja viņi ir cietuši no šāda veida 
noziegumiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 53
Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Ar šo direktīvu netiek reglamentēta 
dalībvalstu politika attiecībā uz seksuālām 
darbībām ar savstarpēju piekrišanu, kurās 
var būt iesaistīti bērni un kuras var uzskatīt 
par normālu seksualitātes atklāšanu cilvēka 
attīstības gaitā, ņemot vērā dažādās 
tradīcijas kultūras un tiesību jomā, kā arī 
jaunus veidus, kā bērni un jaunieši savā 
starpā veido un uztur attiecības, tostarp, 
izmantojot informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas.

7) Ar šo direktīvu netiek reglamentēta 
dalībvalstu politika attiecībā uz seksuālām 
darbībām ar savstarpēju piekrišanu, kurās 
var būt iesaistīti bērni un kuras var uzskatīt 
par normālu seksualitātes atklāšanu cilvēka 
attīstības gaitā, ņemot vērā dažādās 
tradīcijas kultūras un tiesību jomā, kā arī 
jaunus veidus, kā bērni un jaunieši savā 
starpā veido un uztur attiecības, tostarp, 
izmantojot informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas. Šie jautājumi nav šīs 
direktīvas darbības jomā. Attiecībā uz 
šiem jautājumiem dalībvalstu kompetencē 
ir noteikt, par kādiem nodarījumiem būtu 
jānosaka kriminālatbildība.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Ar šo direktīvu netiek reglamentēta
dalībvalstu politika attiecībā uz seksuālām 
darbībām ar savstarpēju piekrišanu, kurās 
var būt iesaistīti bērni un kuras var uzskatīt 
par normālu seksualitātes atklāšanu cilvēka 
attīstības gaitā, ņemot vērā dažādās 
tradīcijas kultūras un tiesību jomā, kā arī 
jaunus veidus, kā bērni un jaunieši savā 
starpā veido un uztur attiecības, tostarp, 
izmantojot informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas.

7) Ja nav notikusi vardarbība, piespiešana 
vai izmantošana, šī direktīva nereglamentē
dalībvalstu politiku attiecībā uz seksuālām 
darbībām ar savstarpēju piekrišanu, kurās 
var būt iesaistīti bērni un kuras var uzskatīt 
par normālu seksualitātes atklāšanu cilvēka 
attīstības gaitā, ņemot vērā dažādās 
tradīcijas kultūras un tiesību jomā, kā arī 
jaunus veidus, kā bērni un jaunieši savā 
starpā veido un uztur attiecības, tostarp, 
izmantojot informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas.
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Or. en

Grozījums Nr. 55
Iliana Malinova Iotova

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a) Dalībvalstis būtu jāmudina nākamo 
un pašreizējo skolotāju un izglītības 
darbinieku izglītošanā nodrošināt 
vajadzīgās mācības par bērnu uzvedības 
izmaiņu iemesliem un par iespējamajām 
uzvedības izmaiņām, kurām jāpievērš 
uzmanība.

Or. en

Grozījums Nr. 56
7.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a) Cīnoties pret seksuālu vardarbību, 
bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu 
pornogrāfiju, būtu pilnībā jāizmanto 
pašreiz pieejamie noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu arestēšanas un konfiscēšanas 
instrumenti, piemēram, ANO Konvencija 
pret starptautisko organizēto noziedzību 
un tās protokoli, Eiropas Padomes 
1990. gada Konvencija par noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, 
meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju, 
Padomes 2001. gada 26. jūnija 
Pamatlēmums 2001/500/TI par noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu un noziedzīgā 
nodarījuma rīku un noziedzīgi iegūto 
līdzekļu identifikāciju, meklēšanu, 
iesaldēšanu, arestēšanu un konfiskāciju1

un Padomes 2005. gada 24. februāra 
Pamatlēmums 2005/212/TI par noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu, noziedzīgā nodarījuma 
rīku un īpašuma konfiskāciju2. Būtu 
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jāveicina, lai arestētie un konfiscētie 
nozieguma rīki un noziedzīgi iegūtie 
līdzekļi tiktu izmantoti, lai palīdzētu 
cietušajiem un aizsargātu tos, tostarp 
cietušajiem paredzētajām kompensācijām.
1 OV L 182, 5.7.2001., 1. lpp.
2 OV L 68, 15.3.2005., 49. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Ir jāatvieglo nodarījumu izmeklēšana un 
apsūdzību izvirzīšana kriminālprocesā, 
ņemot vērā cietušo bērnu grūtības ziņot par 
vardarbību un likumpārkāpēju anonimitāti 
kibertelpā. Lai nodrošinātu šajā direktīvā 
minēto nodarījumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie atbildības par tiem, 
atbildīgās personas ir jānodrošina ar 
efektīviem izmeklēšanas instrumentiem. 
Šie instrumenti var ietvert slepenas 
operācijas, sakaru pārtveršanu, slepenu
novērošanu, tostarp, elektronisku 
novērošanu, bankas kontu uzraudzību vai 
citas finanšu izmeklēšanas.

8) Būtu jāatvieglo nodarījumu izmeklēšana 
un apsūdzību izvirzīšana kriminālprocesā, 
ņemot vērā cietušo bērnu grūtības ziņot par 
vardarbību un nodarījumu izdarītāju
anonimitāti kibertelpā. Lai nodrošinātu šajā 
direktīvā minēto nodarījumu sekmīgu 
izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par 
tiem, atbildīgās personas būtu jānodrošina 
ar efektīviem izmeklēšanas instrumentiem. 
Šie instrumenti var ietvert slepenas 
operācijas vai novērošanu, ja tiek ievērota 
privātās dzīves aizsardzība saskaņā ar 
valsts un ES standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Ir jāatvieglo nodarījumu izmeklēšana un 
apsūdzību izvirzīšana kriminālprocesā, 

8) Būtu jāatvieglo nodarījumu izmeklēšana 
un apsūdzību izvirzīšana kriminālprocesā, 
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ņemot vērā cietušo bērnu grūtības ziņot par 
vardarbību un likumpārkāpēju anonimitāti 
kibertelpā. Lai nodrošinātu šajā direktīvā 
minēto nodarījumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie atbildības par tiem, 
atbildīgās personas ir jānodrošina ar 
efektīviem izmeklēšanas instrumentiem. 
Šie instrumenti var ietvert slepenas 
operācijas, sakaru pārtveršanu, slepenu 
novērošanu, tostarp, elektronisku 
novērošanu, bankas kontu uzraudzību vai 
citas finanšu izmeklēšanas.

ņemot vērā cietušo bērnu grūtības ziņot par 
vardarbību un nodarījumu izdarītāju
anonimitāti kibertelpā. Lai nodrošinātu šajā 
direktīvā minēto nodarījumu sekmīgu 
izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par 
tiem, atbildīgās personas būtu jānodrošina 
ar efektīviem izmeklēšanas instrumentiem. 
Šie instrumenti var ietvert slepenas 
operācijas, sakaru pārtveršanu, slepenu 
novērošanu, tostarp, elektronisku 
novērošanu, bankas kontu uzraudzību vai 
citas finanšu izmeklēšanas, bet tos 
izmantos tikai tad, ja tiks nodrošināta 
pilnīga atbilstība nepieciešamības un 
samērības principiem un tiesas kontrole.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Georgios Papanikolaou

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Ir jāatvieglo nodarījumu izmeklēšana un 
apsūdzību izvirzīšana kriminālprocesā, 
ņemot vērā cietušo bērnu grūtības ziņot par 
vardarbību un likumpārkāpēju anonimitāti 
kibertelpā. Lai nodrošinātu šajā direktīvā 
minēto nodarījumu sekmīgu izmeklēšanu 
un saukšanu pie atbildības par tiem, 
atbildīgās personas ir jānodrošina ar 
efektīviem izmeklēšanas instrumentiem. 
Šie instrumenti var ietvert slepenas 
operācijas, sakaru pārtveršanu, slepenu 
novērošanu, tostarp, elektronisku 
novērošanu, bankas kontu uzraudzību vai 
citas finanšu izmeklēšanas.

8) Būtu jāatvieglo nodarījumu izmeklēšana 
un apsūdzību izvirzīšana kriminālprocesā, 
ņemot vērā cietušo bērnu grūtības ziņot par 
vardarbību un nodarījumu izdarītāju
anonimitāti kibertelpā. Lai nodrošinātu šajā
direktīvā minēto nodarījumu sekmīgu 
izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par 
tiem, atbildīgās personas būtu jānodrošina 
ar efektīviem izmeklēšanas instrumentiem. 
Šie instrumenti var ietvert slepenas 
operācijas, sakaru pārtveršanu, slepenu 
novērošanu, tostarp, elektronisku 
novērošanu, bankas kontu uzraudzību vai 
citas finanšu izmeklēšanas. Arī pārrobežu 
sadarbība tiek uzskatīta par būtisku, un 
Eiropols var palīdzēt centienos iznīcināt 
bērnu pornogrāfijas tīklus.

Or. el
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Grozījums Nr. 60
Michèle Striffler

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) Attiecībā uz preventīvajiem 
pasākumiem dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka informācijas un izpratnes 
veidošanas kampaņas ir pieejamas 
ikvienam, jo īpaši cenšoties nodrošināt, lai 
tās ir saprotamas bērniem, kuri vēl nav 
iemācījušies lasīt. Tādēļ visās izglītības 
iestādēs (pirmsskolas izglītības iestādēs, 
pamatskolās un vidusskolās), kā arī 
kopumā visās vietās, kuras bieži apmeklē 
bērni, būtu jāizvieto pietiekami vienkārši 
saprotami un katrai vecuma grupai 
pielāgoti paziņojumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) Lai piekļuve sodāmības reģistriem un 
starptautiskām datubāzēm, kurās ir dati 
par vardarbību pret bērniem, būtu ātra un 
efektīva, būtu jānodrošina efektīvu 
izmeklēšanas instrumentu un pilnīgas 
pārrobežu sadarbības pieejamība tiem, 
kas atbild par šādu nodarījumu 
izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības 
par tiem, jo — kā apstiprināja Eiropas 
Cilvēktiesību Tiesa — bērniem ir tiesības 
saņemt valsts aizsardzību, kas izpaužas kā 
efektīva atturēšana, pret šādiem smagiem 
iejaukšanās veidiem viņu privātās dzīves 
būtiskos aspektos. Šādi instrumenti var 
ietvert tādu datu ātru noteikšanu, kas ļauj 
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izsekot interneta lietotājiem, jo īpaši 
tiešsaistes vietnēs, kurās ir vislielākais 
uzmākšanās risks, un kas garantē 
lietotājiem publisku anonimitāti, sakaru 
pārtveršanu, slepenu uzraudzību, tostarp 
elektronisku uzraudzību, bankas kontu 
vai pārskaitījumu novērošanu vai citādu 
finanšu izmeklēšanu, ievērojot 
samērīguma principu un piemērojot 
izskatīšanu tiesā.

Or. it

Grozījums Nr. 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) Dalībvalstīm būtu jāveicina atklāts 
dialogs un saziņa ar trešām valstīm, lai 
atbilstoši šo valstu tiesību aktiem īstenotu 
kriminālvajāšanu pret nodarījumu 
izdarītājiem, kas šķērso ES robežas 
sekstūrisma nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Cietušo bērnu aizsardzības pasākumi ir
jāpieņem, ņemot vērā bērnu intereses un 
viņu vajadzību izvērtējumu. Cietušajiem 
bērniem ir jānodrošina atvieglota piekļuve 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tostarp, 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un 
juridiskai pārstāvniecībai, kā arī 
pasākumiem interešu konfliktu 

10) Cietušo bērnu aizsardzības pasākumi 
un pasākumi, lai tiesu sistēmu pielāgotu 
darbam ar cietušajiem bērniem, būtu
jāpieņem, ņemot vērā bērnu intereses un 
viņu vajadzību izvērtējumu, kā arī viņu 
tiesības uz aizsardzību pret turpmāku 
kaitējumu, jo īpaši pret viņu privātās 
dzīves aizskārumu, un pienācīgi ievērojot 
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atrisināšanai, ja vardarbība notiek ģimenē. 
Turklāt cietušie bērni, kas par savu 
gadījumu ziņo kompetentajām iestādēm, ir
jāatbrīvo no sankcijām, ko paredz, 
piemēram, saskaņā ar valstu tiesību aktiem 
imigrācijas un prostitūcijas jomā. 
Piedalīšanās kriminālprocesā cietušajiem 
bērniem nedrīkst radīt papildu traumu, ko 
var izraisīt uzklausīšana vai vizuāls 
kontakts ar nodarījuma izdarītājiem.

viņu viedokļus un uzskatus, kā paredzēts, 
piemēram, ANO pamatnostādnēs par 
tiesvedību lietās, kurās iesaistīti bērni, kas 
ir upuri un noziegumu liecinieki, un 
Eiropas Padomes Ministru komitejas 
pamatnostādnēs par bērniem pielāgotu 
tiesu. Cietušajiem bērniem būtu
jānodrošina atvieglota piekļuve tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, tostarp, bezmaksas 
juridiskai palīdzībai un juridiskai 
pārstāvībai, kā arī pasākumiem interešu 
konfliktu atrisināšanai, ja vardarbība notiek 
ģimenē. Šajā sakarā cietušie bērni un 
viņu vecāki, ja viņi nav iesaistīti 
iespējamajā vardarbībā, būtu pilnībā 
jāinformē par viņu tiesībām, viņiem 
pieejamajiem pakalpojumiem, procesa 
gaitu un rezultātiem, kā arī būtu 
jānodrošina juridiskā palīdzība un 
pārstāvība, lai pieprasītu kompensāciju. 
Turklāt  būtu jāparedz iespēja vardarbībā 
neiesaistītajiem vecākiem vai aizbildņiem 
saņemt attiecīgu palīdzību un apmācību, 
lai palīdzētu savam bērnam visā procesa
gaitā un atlabšanas periodā. Turklāt 
cietušie bērni, kas par savu gadījumu ziņo 
kompetentajām iestādēm, būtu jāatbrīvo no 
sankcijām, ko paredz, piemēram, saskaņā 
ar valstu tiesību aktiem imigrācijas un 
prostitūcijas jomā. Piedalīšanās 
kriminālprocesā cietušajiem bērniem 
nedrīkstētu radīt papildu traumu, ko var 
izraisīt pratināšana vai vizuāls kontakts ar 
nodarījuma izdarītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Cietušo bērnu aizsardzības pasākumi ir
jāpieņem, ņemot vērā bērnu intereses un 
viņu vajadzību izvērtējumu. Cietušajiem 

10) Cietušo bērnu aizsardzības pasākumi 
būtu jāpieņem, ņemot vērā šo bērnu 
intereses un viņu vajadzību izvērtējumu un 
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bērniem ir jānodrošina atvieglota piekļuve 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tostarp, 
bezmaksas juridiskām konsultācijām un 
juridiskai pārstāvniecībai, kā arī 
pasākumiem interešu konfliktu 
atrisināšanai, ja vardarbība notiek ģimenē. 
Turklāt cietušie bērni, kas par savu 
gadījumu ziņo kompetentajām iestādēm, ir
jāatbrīvo no sankcijām, ko paredz, 
piemēram, saskaņā ar valstu tiesību aktiem 
imigrācijas un prostitūcijas jomā. 
Piedalīšanās kriminālprocesā cietušajiem 
bērniem nedrīkst radīt papildu traumu, ko 
var izraisīt uzklausīšana vai vizuāls 
kontakts ar nodarījuma izdarītājiem.

vienmēr nodrošinot viņu identitātes 
aizsardzību. Šādiem pasākumiem būtu 
jāiekļauj arī minētās vardarbības 
novēršana, gan tiešsaistē, gan bezsaistē 
organizējot izpratnes veidošanas 
kampaņas, kas orientētas uz visām 
iesaistītajām pusēm, tostarp bērniem, 
vecākiem un izglītības darbiniekiem, lai 
viņi iemācītos atpazīt seksuālas 
vardarbības pazīmes. Cietušajiem bērniem 
būtu jānodrošina atvieglota piekļuve 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tostarp, 
bezmaksas juridiskajai palīdzībai un 
juridiskai pārstāvībai, kā arī pasākumiem 
interešu konfliktu atrisināšanai, ja 
vardarbība notiek ģimenē. Turklāt cietušie 
bērni, kas par savu gadījumu ziņo 
kompetentajām iestādēm, būtu jāatbrīvo no 
sankcijām, ko paredz, piemēram, saskaņā 
ar valstu tiesību aktiem imigrācijas un 
prostitūcijas jomā. Piedalīšanās 
kriminālprocesā cietušajiem bērniem 
nedrīkstētu radīt papildu traumu, ko var 
izraisīt pratināšana vai vizuāls kontakts ar 
nodarījuma izdarītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Mariya Nedelcheva

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) Ņemot vērā seksuālas vardarbības 
potenciālā psiholoģiskā kaitējuma 
nopietnību un to, ka cietušajiem bērniem 
ir grūti un dažkārt bailes runāt, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka, 
nosakot noilguma termiņus, tiek ņemta 
vērā nodarījumu specifika. Šim 
laikposmam vajadzētu būt pietiekami 
ilgam, lai nodrošinātu, ka, sasniedzot 
pilngadību, sūdzības, ko pieaugušie 
iesniedz par nodarījumiem, kuri pret 
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viņiem izdarīti bērnībā, netiks noraidītas 
noilguma dēļ, kas pagājis kopš 
nodarījuma izdarīšanas. Pieaugušajiem, 
kas bērnībā cietuši no seksuālas 
vardarbības, būtu jāsniedz arī atbilstošs 
psiholoģiskais atbalsts un juridiskā 
palīdzība kriminālprocesa laikā un — ja 
vajadzīgs — arī pēc tā.

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Iliana Malinova Iotova

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) Cietušajiem bērniem vajadzētu būt 
pasargātiem no sankcijām, un viņiem 
būtu jāsaņem atbilstīgs juridiskais atbalsts 
un palīdzība arī tad, ja kriminālprocess 
nav ierosināts.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Iliana Malinova Iotova

Direktīvas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10b) Kriminālprocesā nevajadzētu pieļaut 
cietušo bērnu vizuālu kontaktu ar 
nodarījuma izdarītāju.

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Lai novērstu un mazinātu recidīvismu, 
ir jāizvērtē likumpārkāpēju bīstamība un 
iespējamie riski, ka tie varētu atkārtoti 
veikt seksuālos nodarījumus pret bērniem, 
kā arī jānodrošina tiem iespēja brīvprātīgi 
piedalīties efektīvās intervences
programmās vai pasākumos.

11) Lai novērstu un mazinātu recidīvismu, 
būtu jānodrošina iespēja nodarījumu 
izdarītājiem brīvprātīgi piedalīties 
efektīvās atbalsta programmās, pakļaut 
sevi ārstēšanai vai aprūpei.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Lai novērstu un mazinātu recidīvismu, 
ir jāizvērtē likumpārkāpēju bīstamība un 
iespējamie riski, ka tie varētu atkārtoti 
veikt seksuālos nodarījumus pret bērniem, 
kā arī jānodrošina tiem iespēja brīvprātīgi 
piedalīties efektīvās intervences 
programmās vai pasākumos.

11) Lai novērstu un mazinātu recidīvismu, 
būtu jāizvērtē nodarījumu izdarītāju
bīstamība un iespējamie riski, ka tie varētu 
atkārtoti veikt seksuālus nodarījumus pret 
bērniem, kā arī jānodrošina tiem iespēja 
brīvprātīgi piedalīties efektīvās intervences 
programmās vai pasākumos. Lai 
nodrošinātu intervences pasākumu 
efektivitāti, dalībvalstis tiek mudinātas 
regulāri novērtēt, kuras metodes un 
prakse sniedz vislabākos rezultātus, kā arī 
finansēt ES līmeņa pētījumus, kas ļauj 
veikt salīdzinājumus un paraugprakses 
apmaiņu.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīga labāka izpratne par preventīvo darbību efektivitāti, jo ir jābūt pārliecībai, ka 
vardarbības novēršanas pasākumi patiešām ir efektīvi. Tomēr dalībvalstij var būt sarežģīti 
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patstāvīgi veikt pētījumus, kas būtu  pietiekami plaši, lai sniegtu uzticamas atbildes. Tādēļ 
būtu lietderīgi veikt ES līmeņa pētījumu.

Grozījums Nr. 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Ja likumpārkāpēju bīstamība un risks, 
ka nodarījumi varētu atkārtoties, ir 
pietiekami liels, notiesātajiem 
likumpārkāpējiem vajadzības gadījumā ir
uz laiku vai pastāvīgi jāliedz veikt 
darbības, kas ietver regulāru saskarsmi ar 
bērniem. Ir jāatvieglo šādu aizliegumu 
ieviešana visā ES.

12) Ja nodarījumu izdarītāju bīstamība un 
risks, ka nodarījumi varētu atkārtoties, ir 
pietiekami liels, notiesātajiem nodarījumu 
izdarītājiem vajadzības gadījumā būtu uz 
laiku vai pastāvīgi jāliedz veikt 
profesionālo darbību un brīvprātīgo 
darbu, kas saistīts ar bērnu uzraudzību. 
Būtu jāatvieglo šādu aizliegumu ieviešana 
visā ES.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Mariya Nedelcheva

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Ja likumpārkāpēju bīstamība un risks, 
ka nodarījumi varētu atkārtoties, ir 
pietiekami liels, notiesātajiem 
likumpārkāpējiem vajadzības gadījumā ir
uz laiku vai pastāvīgi jāliedz veikt 
darbības, kas ietver regulāru saskarsmi ar 
bērniem. Ir jāatvieglo šādu aizliegumu 
ieviešana visā ES.

12) Ja nodarījumu izdarītāju bīstamība un 
risks, ka nodarījumi varētu atkārtoties, ir 
pietiekami liels, notiesātajiem nodarījumu
izdarītājiem vajadzības gadījumā būtu uz 
laiku vai pastāvīgi jāliedz veikt jebkāda
darbība, kas ietver regulāru saskarsmi ar 
bērniem. Būtu jāatvieglo šādu aizliegumu 
ieviešana visā ES. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 72
Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Ja likumpārkāpēju bīstamība un risks, 
ka nodarījumi varētu atkārtoties, ir 
pietiekami liels, notiesātajiem 
likumpārkāpējiem vajadzības gadījumā ir
uz laiku vai pastāvīgi jāliedz veikt 
darbības, kas ietver regulāru saskarsmi ar 
bērniem. Ir jāatvieglo šādu aizliegumu 
ieviešana visā ES.

12) Ja nodarījumu izdarītāju bīstamība un 
risks, ka nodarījumi varētu atkārtoties, ir 
pietiekami liels, notiesātajiem nodarījumu 
izdarītājiem vajadzības gadījumā būtu uz 
laiku vai pastāvīgi jāliedz veikt 
profesionālo darbību, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar bērniem. Būtu jāatvieglo šādu 
aizliegumu ieviešana visā ES.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Ja likumpārkāpēju bīstamība un risks, 
ka nodarījumi varētu atkārtoties, ir 
pietiekami liels, notiesātajiem 
likumpārkāpējiem vajadzības gadījumā ir 
uz laiku vai pastāvīgi jāliedz veikt 
darbības, kas ietver regulāru saskarsmi ar
bērniem. Ir jāatvieglo šādu aizliegumu 
ieviešana visā ES.

12) Recidīvisma vai tā mēģinājuma 
gadījumā tiesu iestāde var pieņemt 
lēmumu, lai uz laiku vai pastāvīgi 
novērstu jebkādu regulāru profesionālo
saskarsmi starp nodarījumu izdarītājiem
un bērniem. Būtu jāatvieglo šādu 
aizliegumu ieviešana visā ES.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Iliana Malinova Iotova

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) Nedrīkstētu pieļaut, ka notiesātie 
nodarījumu izdarītāji veic jebkādu 
profesionālo darbību, kas ir tieši saistīta 
ar bērnu aprūpi.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo 
bērnu ļaunprātīgas izmantošanas materiālu 
izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai likvidētu 
šādu materiālu avotus un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu
izplatīšanu vai lejupielādēšanu. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES ir
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš 
arī mehānismi, ar kuriem Eiropas 
Savienības teritorijā bloķētu piekļuvi 
tīmekļa vietnēm, kas ietver un izplata 
bērnu pornogrāfiju. Šim nolūkam var 

13) Seksuālu vardarbību pret bērnu 
attēlojoši materiāli, proti, attēli, kuros 
redzama seksuāla vardarbība, ir īpaša 
satura materiāli, ko nevar uzskatīt par 
viedokļa izpausmi. Lai cīnītos pret šo 
problēmu, ir jāierobežo seksuālu
vardarbību pret bērnu attēlojošu materiālu 
aprite, nodrošinot, ka nodarījumu 
izdarītājiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs, un 
neizmantojot neefektīvus tehniskos 
pasākumus, kas ne tikai saglabā 
nelegālus materiālus tiešsaistē, bet arī 
rada apstākļus cietušo bērnu atkārtotai 
kļūšanai par vardarbības upuriem. Tāpēc 
ir nepieciešams veikt pasākumus, lai pēc 
iespējas ātrāk izņemtu šādus materiālus no 
to avota, kā arī veiktu pasākumus pret 
personām, par kurām pastāv pamatotas 
aizdomas, ka tās veikušas seksuālu 
vardarbību pret bērnu attēlojošu materiālu
izgatavošanu, izplatīšanu vai 
lejupielādēšanu. Pastiprinātā sadarbībā ar 
trešām valstīm un starptautiskajām 
organizācijām un izmantojot divpusējus 
vai daudzpusējus nolīgumus, ES būtu
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes savā 
teritorijā efektīvi izņem attiecīgās tīmekļa 
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izmantot dažādus mehānismus, piemēram, 
mudināt kompetentās tiesu vai policijas
iestādes pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī 
atbalstīt un aicināt interneta pakalpojumu
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības 
principa izveidotu rīcības kodeksus un 
vadlīnijas šādu tīmekļa vietņu piekļuves 
bloķēšanai. Lai likvidētu un bloķētu 
bērnu ļaunprātīgas izmantošanas 
materiālus, ir jāizveido un jāpastiprina
publisko iestāžu sadarbība ar mērķi 
nodrošināt, ka valstu saraksti ar tīmekļa 
vietnēm, kas satur bērnu pornogrāfijas 
materiālus, ir pēc iespējas pilnīgāki un ka 
tiek novērsta darba dublēšana. Veicot 
šādus pasākumus, jāņem vērā lietotāju 
tiesības un jānodrošina atbilstība spēkā 
esošajām tiesas un juridiskajām 
procedūrām, kā arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas un Eiropas Pamattiesību hartas 
noteikumiem. Programmas „Drošāks 
internets” ietvaros ir izveidoti 
informācijas līniju tīkli, kuru mērķis ir 
vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

vietnes un vienlaicīgi veic 
kriminālvajāšanu pret personām, kas 
tīmekļa vietnēs izvietojušas seksuālu 
vardarbību pret bērnu attēlojošus 
materiālus vai radījušas apstākļus šādu 
materiālu apritei internetā. Šim nolūkam 
ir jāizmanto programmas „Drošāks 
internets” rezultāti, jāatbalsta un 
jāmudina interneta pakalpojumu sniedzēji, 
kā arī jāsadarbojas ar tādām attiecīgajām 
NVO un asociācijām kā Interneta tiešo 
līniju asociācija. Būtu jāizveido un 
jāpastiprina iniciatīvu, publisko iestāžu un
interneta pakalpojumu sniedzēju nozares 
sadarbība, lai saskaņotu un paātrinātu 
paziņojumu sniegšanu,  likvidēšanas 
centienus un pierādījumu vākšanu 
kriminālvajāšanas uzsākšanai. Veicot 
šādus pasākumus, vienmēr jāņem vērā gala
lietotāju tiesības, tie ir jānosaka ar 
likumu, un jānodrošina to atbilstība spēkā 
esošajām tiesas un juridiskajām 
procedūrām, kā arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas un Eiropas Savienības
Pamattiesību hartas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Petra Kammerevert

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo 
bērnu ļaunprātīgas izmantošanas 
materiālu izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 

13) Tādu seksuālu darbību attēlošana, 
kurās iesaistītas personas, kas jaunākas 
par 18 gadiem, ir tāda satura materiāli, 
kuru izgatavošana, valdījums, izplatīšana, 
pavairošana vai iegāde nav balstīta uz 
atsaukšanos uz pamattiesībām. Jēdziens 
„seksuālu darbību attēlošana” ir 
paredzēts, lai paplašinātu vardarbības 
jēdzienu un attiecinātu to uz visām 
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pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai likvidētu 
šādu materiālu avotus un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu
izplatīšanu vai lejupielādēšanu. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES ir
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš 
arī mehānismi, ar kuriem Eiropas 
Savienības teritorijā bloķētu piekļuvi 
tīmekļa vietnēm, kas ietver un izplata 
bērnu pornogrāfiju. Šim nolūkam var 
izmantot dažādus mehānismus, piemēram, 
mudināt kompetentās tiesu vai policijas 
iestādes pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī 
atbalstīt un aicināt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības 
principa izveidotu rīcības kodeksus un 
vadlīnijas šādu tīmekļa vietņu piekļuves 
bloķēšanai. Lai likvidētu un bloķētu bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālus, ir
jāizveido un jāpastiprina publisko iestāžu 
sadarbība ar mērķi nodrošināt, ka valstu 
saraksti ar tīmekļa vietnēm, kas satur 
bērnu pornogrāfijas materiālus, ir pēc 
iespējas pilnīgāki un ka tiek novērsta 
darba dublēšana. Veicot šādus pasākumus, 
jāņem vērā lietotāju tiesības un jānodrošina 
atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

seksuālām darbībām, kurās iesaistītas 
personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem, 
arī tad, ja šīs personas tiek piespiestas 
veikt seksuālas darbības ar sevi. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai 
iespējami drīz izņemtu šādus materiālus no 
to avota un aizturētu personas, kas 
atbildīgas par šāda satura materiālu 
izgatavošanu, izplatīšanu vai 
lejupielādēšanu, un piemērotu šādām 
personām atbilstīgu likumā paredzēto 
kārtību. Pastiprinātā sadarbībā ar trešām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām
un izmantojot divpusējus vai 
daudzpusējus nolīgumus, ES būtu
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi izņem to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kurās ir attēlotas 
seksuālas darbības ar personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem. Būtu jāuzlabo 
sadarbība ar Starptautisko interneta tiešo 
līniju asociāciju (INHOPE). Lai novērstu 
darba dublēšanos, būtu jāizveido un 
jāpastiprina publisko iestāžu sadarbība. 
Veicot šādus pasākumus, vienmēr jāņem 
vērā gala lietotāju tiesības un jānodrošina 
atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 
noteikumiem. Programmas „Drošāks 
internets” ietvaros ir izveidots informācijas 
līniju tīkls, kura mērķis ir vākt informāciju 
par galvenajiem nelegāla satura tīmekļu 
vietņu veidiem, kā arī nodrošināt pienācīgu 
pārklājumu un apmaiņu ar ziņojumiem šajā 
jautājumā.

Or. de
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Grozījums Nr. 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo bērnu
ļaunprātīgas izmantošanas materiālu 
izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai likvidētu 
šādu materiālu avotus un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par bērnu
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu 
izplatīšanu vai lejupielādēšanu. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES ir
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš 
arī mehānismi, ar kuriem Eiropas 
Savienības teritorijā bloķētu piekļuvi
tīmekļa vietnēm, kas ietver un izplata 
bērnu pornogrāfiju. Šim nolūkam var 
izmantot dažādus mehānismus, piemēram, 
mudināt kompetentās tiesu vai policijas
iestādes pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī 
atbalstīt un aicināt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības 
principa izveidotu rīcības kodeksus un 
vadlīnijas šādu tīmekļa vietņu piekļuves 
bloķēšanai. Lai likvidētu un bloķētu 
bērnu ļaunprātīgas izmantošanas 

13) Bērnu pornogrāfija, proti, attēli, kuros 
attēlota seksuāla vardarbība, ir īpaša 
satura materiāli, ko nevar uzskatīt par 
viedokļa izpausmi. Lai cīnītos pret bērnu 
pornogrāfiju, ir jāierobežo vardarbību pret 
bērnu attēlojošu materiālu aprite. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai izņemtu
šādus materiālus no to avota un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par tādu attēlu 
izgatavošanu, izplatīšanu vai 
lejupielādēšanu, kuros attēlota vardarbība 
pret bērnu. Pastiprinātā sadarbībā ar trešām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām 
ES būtu jāveicina tas, ka trešo valstu 
iestādes efektīvi izņem to teritorijās 
izveidotas tīmekļa vietnes, kurās ir bērnu 
pornogrāfija. Tādēļ attiecībā uz bērnu 
pornogrāfiju būtu jāievieš mehānismi 
starptautiskās sadarbības nostiprināšanai 
starp valstīm, kā arī starp tiesu un 
policijas iestādēm un ziņošanas punktiem, 
lai panāktu drošu un ātru šādu tīmekļa 
vietņu izņemšanu.



PE456.647v02-00 26/153 AM\854749LV.doc

LV

materiālus, ir jāizveido un jāpastiprina 
publisko iestāžu sadarbība ar mērķi 
nodrošināt, ka valstu saraksti ar tīmekļa 
vietnēm, kas satur bērnu pornogrāfijas 
materiālus, ir pēc iespējas pilnīgāki un ka 
tiek novērsta darba dublēšana. Veicot 
šādus pasākumus, jāņem vērā lietotāju 
tiesības un jānodrošina atbilstība spēkā 
esošajām tiesas un juridiskajām 
procedūrām, kā arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas un Eiropas Pamattiesību 
hartas noteikumiem. Programmas 
„Drošāks internets” ietvaros ir izveidoti 
informācijas līniju tīkli, kuru mērķis ir 
vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālu 
izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai likvidētu 
šādu materiālu avotus un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu
izplatīšanu vai lejupielādēšanu. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES ir
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 

13) Bērnu pornogrāfija, proti, attēli, kuros 
attēlota seksuāla vardarbība, ir īpaša 
satura materiāli, ko nevar uzskatīt par 
viedokļa izpausmi. Lai cīnītos pret bērnu 
pornogrāfiju, ir jāierobežo vardarbību pret 
bērnu attēlojošu materiālu aprite, 
nodrošinot, ka nodarījumu izdarītājiem ir 
grūtāk šāda satura materiālus augšupielādēt 
publiski pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc 
ir nepieciešams veikt pasākumus, lai pēc 
iespējas ātrāk izņemtu šādus materiālus no 
avota un aizturētu personas, par kurām 
pastāv pamatotas aizdomas, ka tās 
veikušas seksuālu vardarbību pret bērnu 
attēlojošu materiālu izgatavošanu, 
izplatīšanu vai lejupielādēšanu, un veiktu 
pasākumus pret šīm personām. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
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efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš arī 
mehānismi, ar kuriem Eiropas Savienības
teritorijā bloķētu piekļuvi tīmekļa vietnēm, 
kas ietver un izplata bērnu pornogrāfiju. 
Šim nolūkam var izmantot dažādus 
mehānismus, piemēram, mudināt 
kompetentās tiesu vai policijas iestādes 
pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī atbalstīt 
un aicināt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības principa 
izveidotu rīcības kodeksus un vadlīnijas 
šādu tīmekļa vietņu piekļuves bloķēšanai. 
Lai likvidētu un bloķētu bērnu
ļaunprātīgas izmantošanas materiālus, ir
jāizveido un jāpastiprina publisko iestāžu 
sadarbība ar mērķi nodrošināt, ka valstu 
saraksti ar tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, jāņem 
vērā lietotāju tiesības un jānodrošina 
atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru 
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

izmantojot divpusējus vai daudzpusējus 
nolīgumus, ES būtu jāveicina tas, ka trešo 
valstu iestādes efektīvi izņem to teritorijās 
izveidotas tīmekļa lappuses, kurās ir 
materiāli par vardarbību pret bērnu vai 
kurās izplata šādus materiālus, kā arī 
jāatvieglo trešo valstu iestāžu veiktu to 
personu kriminālvajāšana šo valstu 
teritorijā, kuras tīmekļa vietnēs 
izvietojušas seksuālu vardarbību pret 
bērnu attēlojošus materiālus vai radījušas 
apstākļus šādu materiālu izplatīšanai 
internetā. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu izņemšana no to 
avota ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, dalībvalstis 
var ieviest papildu mehānismus, ar kuriem 
interneta lietotājiem to teritorijā bloķētu 
piekļuvi tīmekļa lappusēm, kurās ir
vardarbību pret bērnu attēlojoši materiāli
vai caur kurām tos izplata. Šim nolūkam 
var izmantot dažādus mehānismus, 
piemēram, mudināt kompetentās tiesu vai 
policijas iestādes pieprasīt tādus papildu 
pasākumus kā bloķēšana vai arī atbalstīt 
un aicināt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības principa 
izveidotu rīcības kodeksus un vadlīnijas 
šādu tīmekļa vietņu piekļuves 
ierobežošanai. Attiecībā uz visiem 
tehniskajiem pasākumiem, kas paredzēti, 
lai nepieļautu vai ierobežotu piekļuvi 
tīmekļa lappusēm, kurās ir izvietoti vai 
tiek izplatīti vardarbību pret bērnu
attēlojoši materiāli, būtu jāuzlabo publisko 
iestāžu sadarbība, jo īpaši ar mērķi 
nodrošināt, ka valstu saraksti ar tīmekļa 
vietnēm, kas satur bērnu pornogrāfijas 
materiālus, ir pēc iespējas pilnīgāki un ka 
tiek novērsta darba dublēšana. Veicot 
šādus pasākumus, vienmēr ir jāievēro gala
lietotāju tiesības un jānodrošina atbilstība 
spēkā esošajām tiesas un juridiskajām 
procedūrām, kā arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas un Eiropas Savienības
Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
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izveidots informācijas līniju tīkls, kura
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

Or. en

Pamatojums

Ar starptautiskiem nolīgumiem vajadzētu ieviest stingras procedūras, lai nodrošinātu 
nekavējošu rīcību nelegāla satura izņemšanai no avota, vienlaikus nodrošinot pierādījumu 
saglabāšanu policijas veiktās izmeklēšanas vajadzībām. Tādu papildu pasākumu īstenošana 
kā bloķēšana, lai ierobežotu piekļuvi tīmekļa vietnei, kurā ir materiāli, kas attēlo vardarbību 
pret bērnu, ir dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 79
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo 
bērnu ļaunprātīgas izmantošanas 
materiālu izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai likvidētu
šādu materiālu avotus un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu
izplatīšanu vai lejupielādēšanu. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES ir
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 

13) Tādu seksuālu darbību attēlošana, 
kurās iesaistītas personas, kas jaunākas 
par 18 gadiem, ir tāda satura materiāli, 
kura izgatavošana, valdījums, izplatīšana, 
pavairošana vai iegāde nav balstīta uz 
atsaukšanos uz pamattiesībām. Jēdziens 
„seksuālu darbību attēlošana” ir 
paredzēts, lai paplašinātu vardarbības 
jēdzienu un attiecinātu to uz visām 
seksuālām darbībām, kurās iesaistītas 
personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem, 
arī tad, ja šīs personas tiek piespiestas 
veikt seksuālas darbības ar sevi. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai 
iespējami drīz izņemtu šādus materiālus no 
to avota un aizturētu personas, kas 
atbildīgas par šāda satura materiālu
izplatīšanu vai lejupielādēšanu, un 
piemērotu šādām personām atbilstīgu 
likumā paredzēto kārtību. Pastiprinātā 
sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām un 
izmantojot divpusējus vai daudzpusējus 



AM\854749LV.doc 29/153 PE456.647v02-00

LV

ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš 
arī mehānismi, ar kuriem Eiropas 
Savienības teritorijā bloķētu piekļuvi 
tīmekļa vietnēm, kas ietver un izplata 
bērnu pornogrāfiju. Šim nolūkam var 
izmantot dažādus mehānismus, piemēram, 
mudināt kompetentās tiesu vai policijas 
iestādes pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī 
atbalstīt un aicināt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības 
principa izveidotu rīcības kodeksus un 
vadlīnijas šādu tīmekļa vietņu piekļuves 
bloķēšanai. Lai likvidētu un bloķētu bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālus, ir
jāizveido un jāpastiprina publisko iestāžu 
sadarbība ar mērķi nodrošināt, ka valstu 
saraksti ar tīmekļa vietnēm, kas satur 
bērnu pornogrāfijas materiālus, ir pēc 
iespējas pilnīgāki un ka tiek novērsta 
darba dublēšana. Veicot šādus pasākumus, 
jāņem vērā lietotāju tiesības un jānodrošina 
atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

nolīgumus, ES būtu jāveicina tas, ka trešo 
valstu iestādes efektīvi izņem to teritorijās 
izveidotas tīmekļa vietnes, kurās ir 
attēlotas seksuālas darbības ar personām, 
kas jaunākas par 18 gadiem. Būtu 
jāuzlabo sadarbība ar Starptautisko 
interneta tiešo līniju asociāciju 
(INHOPE). Lai novērstu darba 
dublēšanu, būtu jāizveido un jāpastiprina 
publisko iestāžu sadarbība. Veicot šādus 
pasākumus, vienmēr jāņem vērā gala
lietotāju tiesības un jānodrošina atbilstība 
spēkā esošajām tiesas un juridiskajām 
procedūrām, kā arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas un Eiropas Savienības
Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidots informācijas līniju tīkls, kura
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

Or. de

Grozījums Nr. 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo bērnu 

13) Bērnu pornogrāfija, proti, attēli, kuros 
attēlota seksuāla vardarbība, ir īpaša 
satura materiāli, ko nevar uzskatīt par 
viedokļa izpausmi. Lai cīnītos pret bērnu 
pornogrāfiju, ir jāierobežo vardarbību pret 
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ļaunprātīgas izmantošanas materiālu 
izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai likvidētu
šādu materiālu avotus un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu 
izplatīšanu vai lejupielādēšanu. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES ir
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš 
arī mehānismi, ar kuriem Eiropas 
Savienības teritorijā bloķētu piekļuvi 
tīmekļa vietnēm, kas ietver un izplata 
bērnu pornogrāfiju. Šim nolūkam var 
izmantot dažādus mehānismus, piemēram, 
mudināt kompetentās tiesu vai policijas 
iestādes pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī 
atbalstīt un aicināt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības 
principa izveidotu rīcības kodeksus un 
vadlīnijas šādu tīmekļa vietņu piekļuves 
bloķēšanai. Lai likvidētu un bloķētu 
bērnu ļaunprātīgas izmantošanas 
materiālus, ir jāizveido un jāpastiprina 
publisko iestāžu sadarbība ar mērķi 
nodrošināt, ka valstu saraksti ar tīmekļa 
vietnēm, kas satur bērnu pornogrāfijas 
materiālus, ir pēc iespējas pilnīgāki un ka
tiek novērsta darba dublēšana. Veicot 
šādus pasākumus, jāņem vērā lietotāju 
tiesības un jānodrošina atbilstība spēkā 
esošajām tiesas un juridiskajām 
procedūrām, kā arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas un Eiropas Pamattiesību hartas 
noteikumiem. Programmas „Drošāks 
internets” ietvaros ir izveidoti informācijas 
līniju tīkli, kuru mērķis ir vākt informāciju 
par galvenajiem nelegāla satura tīmekļu 

bērnu attēlojošu materiālu aprite, 
nodrošinot, ka nodarījumu izdarītājiem ir 
grūtāk šāda satura materiālus augšupielādēt 
publiski pieejamās tīmekļa vietnēs, un 
jānodrošina, ka šādu noziegumu 
izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības 
par tiem ir prioritāra nozīme. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai izņemtu
šādus materiālus no avota un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par tādu attēlu, 
izgatavošanu, izplatīšanu vai 
lejupielādēšanu, kuros attēlota vardarbība 
pret bērnu. Pastiprinātā sadarbībā ar trešām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām 
ES būtu jāveicina tas, ka trešo valstu 
iestādes efektīvi izņem to teritorijās 
izveidotas tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju, kā arī sauc pie atbildības par 
tām. Būtu jāizveido un jāpastiprina 
publisko iestāžu sadarbība, jo īpaši ar 
mērķi nodrošināt, ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, 
vienmēr jāņem vērā gala lietotāju tiesības 
un jānodrošina atbilstība spēkā esošajām 
tiesas un juridiskajām procedūrām, kā arī 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
noteikumiem. Tikai tad, ja sadarbībā ar 
trešām valstīm rodas sarežģījumi attiecībā 
uz vietņu izņemšanu un saukšanu pie 
atbildības, dalībvalstis var veikt juridiskus 
pasākumus, lai ierobežotu piekļuvi 
tīmekļa lappusēm, kurās ir attēli, kur 
redzama vardarbība pret bērniem, vai 
caur kurām šādus attēlus izplata. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidots informācijas līniju tīkls, kura 
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.
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vietņu veidiem, kā arī nodrošināt pienācīgu 
pārklājumu un apmaiņu ar ziņojumiem šajā 
jautājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālu 
izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai likvidētu 
šādu materiālu avotus un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu 
izplatīšanu vai lejupielādēšanu. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un
starptautiskajām organizācijām ES ir
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš 
arī mehānismi, ar kuriem Eiropas 
Savienības teritorijā bloķētu piekļuvi 
tīmekļa vietnēm, kas ietver un izplata 
bērnu pornogrāfiju. Šim nolūkam var 
izmantot dažādus mehānismus, piemēram, 
mudināt kompetentās tiesu vai policijas 
iestādes pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī 
atbalstīt un aicināt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības 

13) Bērnu pornogrāfija, proti, attēli, kuros 
attēlota seksuāla vardarbība, ir īpaša 
satura materiāli, ko nevar uzskatīt par 
viedokļa izpausmi. Lai cīnītos pret bērnu 
pornogrāfiju, ir jāierobežo vardarbību pret 
bērnu attēlojošu materiālu aprite, 
nodrošinot, ka nodarījumu izdarītājiem ir 
grūtāk šāda satura materiālus augšupielādēt 
publiski pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc 
ir nepieciešams veikt pasākumus, lai 
izņemtu šādus materiālus no avota un 
aizturētu personas, kas atbildīgas par tādu
attēlu, izgatavošanu, izplatīšanu vai 
lejupielādēšanu, kuros redzama vardarbība 
pret bērnu. Pastiprinātā sadarbībā ar trešām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām 
ES būtu jāveicina tas, ka trešo valstu 
iestādes efektīvi izņem to teritorijās 
izveidotas tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Lai izņemtu vardarbību pret 
bērnu attēlojošus materiālus, būtu jāizveido 
un jāpastiprina publisko iestāžu sadarbība 
ar mērķi nodrošināt, ka valstu saraksti ar 
tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, 
vienmēr jāņem vērā gala lietotāju tiesības 
un jānodrošina atbilstība spēkā esošajām 
tiesas un juridiskajām procedūrām, kā arī 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
noteikumiem. Programmas „Drošāks 
internets” ietvaros ir izveidots informācijas 
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principa izveidotu rīcības kodeksus un 
vadlīnijas šādu tīmekļa vietņu piekļuves
bloķēšanai. Lai likvidētu un bloķētu bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālus, ir
jāizveido un jāpastiprina publisko iestāžu 
sadarbība ar mērķi nodrošināt, ka valstu 
saraksti ar tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, jāņem 
vērā lietotāju tiesības un jānodrošina 
atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

līniju tīkls, kura mērķis ir vākt informāciju 
par galvenajiem nelegāla satura tīmekļu 
vietņu veidiem, kā arī nodrošināt pienācīgu 
pārklājumu un apmaiņu ar ziņojumiem šajā 
jautājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo bērnu
ļaunprātīgas izmantošanas materiālu 
izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai likvidētu 
šādu materiālu avotus un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu 
izplatīšanu vai lejupielādēšanu. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 

13) Bērnu pornogrāfija, proti, attēli, kuros 
attēlota seksuāla vardarbība, ir īpaša 
satura materiāli, ko nevar uzskatīt par 
viedokļa izpausmi. Lai cīnītos pret bērnu 
pornogrāfiju, ir jāierobežo vardarbību pret 
bērnu attēlojošu materiālu aprite, 
nodrošinot, ka nodarījumu izdarītājiem ir 
grūtāk šāda satura materiālus augšupielādēt 
publiski pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc 
ir nepieciešams veikt pasākumus, lai 
izņemtu šādus materiālus no to avota un 
aizturētu personas, kas atbildīgas par tādu
attēlu, izgatavošanu, izplatīšanu vai 
lejupielādēšanu, kuros redzama vardarbība 
pret bērnu. Pastiprinātā sadarbībā ar trešām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām 
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starptautiskajām organizācijām ES ir
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš 
arī mehānismi, ar kuriem Eiropas 
Savienības teritorijā bloķētu piekļuvi 
tīmekļa vietnēm, kas ietver un izplata 
bērnu pornogrāfiju. Šim nolūkam var 
izmantot dažādus mehānismus, piemēram, 
mudināt kompetentās tiesu vai policijas 
iestādes pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī 
atbalstīt un aicināt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības 
principa izveidotu rīcības kodeksus un 
vadlīnijas šādu tīmekļa vietņu piekļuves 
bloķēšanai. Lai likvidētu un bloķētu bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālus, ir
jāizveido un jāpastiprina publisko iestāžu 
sadarbība ar mērķi nodrošināt, ka valstu 
saraksti ar tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, jāņem 
vērā lietotāju tiesības un jānodrošina
atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

ES būtu jāveicina tas, ka trešo valstu 
iestādes efektīvi izņem to teritorijās 
izveidotas tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Lai izņemtu vardarbību pret 
bērnu attēlojošus materiālus, būtu jāizveido 
un jāpastiprina publisko iestāžu sadarbība 
ar mērķi nodrošināt, ka valstu saraksti ar 
tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, 
vienmēr jāņem vērā gala lietotāju tiesības 
un jānodrošina atbilstība spēkā esošajām 
tiesas un juridiskajām procedūrām, kā arī 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
noteikumiem. Programmas „Drošāks 
internets” ietvaros ir izveidots informācijas 
līniju tīkls, kura mērķis ir vākt informāciju 
par galvenajiem nelegāla satura tīmekļu 
vietņu veidiem, kā arī nodrošināt pienācīgu 
pārklājumu un apmaiņu ar ziņojumiem šajā 
jautājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālu 
izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai likvidētu 
šādu materiālu avotus un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par bērnu
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu 
izplatīšanu vai lejupielādēšanu. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES ir
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš arī 
mehānismi, ar kuriem Eiropas Savienības 
teritorijā bloķētu piekļuvi tīmekļa vietnēm, 
kas ietver un izplata bērnu pornogrāfiju. 
Šim nolūkam var izmantot dažādus 
mehānismus, piemēram, mudināt 
kompetentās tiesu vai policijas iestādes 
pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī atbalstīt un 
aicināt interneta pakalpojumu sniedzējus, 
lai tie pēc brīvprātības principa izveidotu 
rīcības kodeksus un vadlīnijas šādu tīmekļa 
vietņu piekļuves bloķēšanai. Lai likvidētu
un bloķētu bērnu ļaunprātīgas 
izmantošanas materiālus, ir jāizveido un 
jāpastiprina publisko iestāžu sadarbība ar 
mērķi nodrošināt, ka valstu saraksti ar 
tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, jāņem 
vērā lietotāju tiesības un jānodrošina 

13) Bērnu pornogrāfija, proti, attēli, kuros 
atainota seksuāla vardarbība pret bērnu, ir 
īpaša satura materiāli, ko nevar uzskatīt par 
viedokļa izpausmi. Lai cīnītos pret bērnu 
pornogrāfiju, ir jāierobežo vardarbību pret 
bērnu attēlojošu materiālu izplatīšana, 
nodrošinot, ka nodarījumu izdarītājiem ir 
grūtāk šāda satura materiālus augšupielādēt 
publiski pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc 
ir nepieciešams veikt pasākumus, lai 
izņemtu šādus materiālus no avota un 
aizturētu personas, kas atbildīgas par tādu
attēlu izgatavošanu, izplatīšanu vai 
lejupielādēšanu, kuros redzama seksuāla 
vardarbība pret bērnu. Pastiprinātā 
sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES būtu
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi izņem to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu izņemšana no to 
avota bieži nav iespējama, ja oriģinālie 
materiāli neatrodas Eiropas Savienībā vai 
nu tādēļ, ka valsts, kurā atrodas serveri, 
nevēlas sadarboties, vai arī tādēļ, ka 
materiālu izņemšanas panākšana 
attiecīgajā valstī ir īpaši ilgs process. 
Tādēļ būtu jāievieš arī mehānismi, ar 
kuriem Eiropas Savienības teritorijā
bloķētu piekļuvi tīmekļa vietnēm, kas 
ietver un izplata bērnu pornogrāfiju. Šim 
nolūkam var izmantot dažādus 
mehānismus, piemēram, mudināt 
kompetentās tiesu vai policijas iestādes 
pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī ar 
neleģislatīviem pasākumiem, ar kuriem 
atbalsta un aicina interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības principa 
izveidotu rīcības kodeksus un vadlīnijas 
šādu tīmekļa vietņu piekļuves bloķēšanai. 
Lai izņemtu un bloķētu vardarbību pret 
bērnu attēlojošus materiālus, būtu jāizveido 
un jāpastiprina publisko iestāžu sadarbība 



AM\854749LV.doc 35/153 PE456.647v02-00

LV

atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

ar mērķi nodrošināt, ka valstu saraksti ar 
tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, 
vienmēr jāņem vērā gala lietotāju tiesības 
un jānodrošina atbilstība spēkā esošajām 
tiesas un juridiskajām procedūrām, kā arī 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
noteikumiem. Programmas „Drošāks 
internets” ietvaros ir izveidots informācijas 
līniju tīkls, kura mērķis ir vākt informāciju 
par galvenajiem nelegāla satura tīmekļu 
vietņu veidiem, kā arī nodrošināt pienācīgu 
pārklājumu un apmaiņu ar ziņojumiem šajā 
jautājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Michèle Striffler

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 
attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālu 
izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai likvidētu 
šādu materiālu avotus un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par bērnu
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu 
izplatīšanu vai lejupielādēšanu. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES ir
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 

13) Bērnu pornogrāfija, proti, attēli, kuros 
atainota seksuāla vardarbība pret bērnu, ir 
īpaša satura materiāli, ko nevar uzskatīt par 
viedokļa izpausmi. Lai cīnītos pret bērnu 
pornogrāfiju, ir jāierobežo vardarbību pret 
bērnu attēlojošu materiālu aprite, 
nodrošinot, ka nodarījumu izdarītājiem ir 
grūtāk šāda satura materiālus augšupielādēt 
publiski pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc 
ir nepieciešams veikt pasākumus, lai 
izņemtu šādus materiālus no to avota un 
aizturētu personas, kas atbildīgas par tādu
attēlu izgatavošanu, izplatīšanu vai 
lejupielādēšanu, kuros redzama vardarbība 
pret bērnu. Pastiprinātā sadarbībā ar trešām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām 
ES būtu jāveicina tas, ka trešo valstu 
iestādes efektīvi izņem to teritorijās 
izveidotas tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
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pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš arī 
mehānismi, ar kuriem Eiropas Savienības 
teritorijā bloķētu piekļuvi tīmekļa vietnēm, 
kas ietver un izplata bērnu pornogrāfiju. 
Šim nolūkam var izmantot dažādus
mehānismus, piemēram, mudināt 
kompetentās tiesu vai policijas iestādes 
pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī atbalstīt 
un aicināt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības 
principa izveidotu rīcības kodeksus un 
vadlīnijas šādu tīmekļa vietņu piekļuves 
bloķēšanai. Lai likvidētu un bloķētu bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālus, ir
jāizveido un jāpastiprina publisko iestāžu 
sadarbība ar mērķi nodrošināt, ka valstu 
saraksti ar tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, jāņem 
vērā lietotāju tiesības un jānodrošina 
atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu izņemšana no to 
avota ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, būtu jāievieš 
arī mehānismi, ar kuriem Eiropas
Savienības teritorijā bloķētu piekļuvi 
tīmekļa vietnēm, kas ietver un izplata 
bērnu pornogrāfiju. Šim nolūkam var 
izmantot dažādus mehānismus, piemēram, 
mudināt kompetentās tiesu vai policijas 
iestādes pieprasīt šādu bloķēšanu, nosakot 
interneta pakalpojumu sniedzējiem
pienākumu izstrādāt rīcības kodeksus un 
vadlīnijas šādu tīmekļa vietņu piekļuves 
bloķēšanai, lai palielinātu to atbildību. Lai 
izņemtu un bloķētu vardarbību pret bērnu
attēlojošus materiālus, būtu jāizveido un 
jāpastiprina publisko iestāžu sadarbība ar 
mērķi nodrošināt, ka valstu saraksti ar 
tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, 
vienmēr jāņem vērā gala lietotāju tiesības 
un jānodrošina atbilstība spēkā esošajām 
tiesas un juridiskajām procedūrām, kā arī 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
noteikumiem. Programmas „Drošāks 
internets” ietvaros ir izveidots informācijas 
līniju tīkls, kura mērķis ir vākt informāciju 
par galvenajiem nelegāla satura tīmekļu 
vietņu veidiem, kā arī nodrošināt pienācīgu 
pārklājumu un apmaiņu ar ziņojumiem šajā 
jautājumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver bērnu 
ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas 

13) Bērnu pornogrāfija, proti, attēli, kuros 
atainota seksuāla vardarbība pret bērnu, ir 
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attēlus, ir īpaša satura materiāli, ko nevar 
uzskatīt par viedokļa izpausmi. Lai cīnītos 
pret bērnu pornogrāfiju, ir jāierobežo bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālu 
izplatīšana, nodrošinot, ka 
likumpārkāpējiem ir grūtāk šāda satura 
materiālus augšupielādēt publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc ir 
nepieciešams veikt pasākumus, lai likvidētu 
šādu materiālu avotus un aizturētu 
personas, kas atbildīgas par bērnu
ļaunprātīgas izmantošanas attēlu 
izplatīšanu vai lejupielādēšanu. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES ir
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš arī 
mehānismi, ar kuriem Eiropas Savienības 
teritorijā bloķētu piekļuvi tīmekļa vietnēm, 
kas ietver un izplata bērnu pornogrāfiju. 
Šim nolūkam var izmantot dažādus 
mehānismus, piemēram, mudināt 
kompetentās tiesu vai policijas iestādes 
pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī atbalstīt un 
aicināt interneta pakalpojumu sniedzējus, 
lai tie pēc brīvprātības principa izveidotu 
rīcības kodeksus un vadlīnijas šādu tīmekļa
vietņu piekļuves bloķēšanai. Lai likvidētu
un bloķētu bērnu ļaunprātīgas 
izmantošanas materiālus, ir jāizveido un 
jāpastiprina publisko iestāžu sadarbība ar 
mērķi nodrošināt, ka valstu saraksti ar 
tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, jāņem 
vērā lietotāju tiesības un jānodrošina 
atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 

īpaša satura materiāli, ko nevar uzskatīt par 
viedokļa izpausmi. Lai cīnītos pret bērnu 
pornogrāfiju, ir jāierobežo vardarbību pret 
bērnu attēlojošu materiālu aprite, 
nodrošinot, ka nodarījumu izdarītājiem ir 
grūtāk šāda satura materiālus augšupielādēt 
publiski pieejamās tīmekļa vietnēs. Tāpēc 
ir nepieciešams veikt pasākumus, lai 
izņemtu šādus materiālus no to avota un 
aizturētu personas, kas atbildīgas par tādu
attēlu, izgatavošanu, izplatīšanu vai 
lejupielādēšanu, kuros redzama vardarbība 
pret bērnu. Pastiprinātā sadarbībā ar trešām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām 
ES būtu jāveicina tas, ka trešo valstu 
iestādes efektīvi izņem to teritorijās 
izveidotas tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Būtu jāizņem visas ES 
dalībvalstīs izveidotas tīmekļa vietnes ar 
attēliem, kuros redzama seksuāla 
vardarbība pret bērniem. Tā kā, 
neraugoties uz minētajiem centieniem, 
bērnu pornogrāfijas materiālu izņemšana 
no to avota ir sarežģīta, ja oriģinālie 
materiāli neatrodas Eiropas Savienībā, būtu
jāievieš arī mehānismi, ar kuriem Eiropas 
Savienības teritorijā bloķētu piekļuvi 
tīmekļa vietnēm, kas ietver un izplata 
bērnu pornogrāfiju. Šim nolūkam var 
izmantot dažādus mehānismus, piemēram, 
mudināt kompetentās tiesu vai policijas 
iestādes pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī 
atbalstīt un aicināt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības principa 
izveidotu rīcības kodeksus un vadlīnijas 
šādu tīmekļa vietņu piekļuves bloķēšanai. 
Lai izņemtu un bloķētu vardarbību pret 
bērnu attēlojošus materiālus, būtu jāizveido 
un jāpastiprina publisko iestāžu sadarbība 
ar mērķi nodrošināt, ka valstu saraksti ar 
tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, 
vienmēr jāņem vērā gala lietotāju tiesības 
un jānodrošina atbilstība spēkā esošajām 
tiesas un juridiskajām procedūrām, kā arī 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un 
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izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
noteikumiem. Programmas „Drošāks 
internets” ietvaros ir izveidots informācijas 
līniju tīkls, kura mērķis ir vākt informāciju 
par galvenajiem nelegāla satura tīmekļu 
vietņu veidiem, kā arī nodrošināt pienācīgu 
pārklājumu un apmaiņu ar ziņojumiem šajā 
jautājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) Visi iespējami personas dati, ko 
apstrādā, īstenojot šo direktīvu, būtu 
jāaizsargā saskaņā ar visiem ES 
noteikumiem par privātās dzīves un datu 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) Visi iespējamie personas dati, ko 
apstrādā, īstenojot šo direktīvu, būtu 
jāaizsargā saskaņā ar Padomes 
2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 
2008/977/TI par tādu personas datu 
aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu 
iestādēm sadarbojoties krimināllietās1, kā 
arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvu 
2002/58/EK par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē2 (E-privātuma 
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direktīva) un saskaņā ar principiem, kas 
ir ietverti visu dalībvalstu ratificētajā 
Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra 
Konvencijā par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz automātisku 
personas datu apstrādi.
_____________
1 OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.
2 OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) Komisijai vajadzētu izvērtēt riskus un 
iespējamos trūkumus saistībā ar tīmekļa 
vietņu bloķēšanu. Izvērtēšanā vajadzētu 
novērtēt Eiropas pilsoņu demokrātisko 
tiesību stāvokļa pasliktināšanās draudus 
un ņemt vērā tīmekļa vietņu bloķēšanu, 
kas totalitāra režīma sabiedrībās ir plaši 
izplatīta prakse vārda brīvības 
ierobežošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti jo īpaši 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
proti, cilvēka cieņa, spīdzināšanas un 
necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 
vai sodu aizliegums, bērnu tiesības, tiesības 
uz brīvību un drošību, vārda un 

15) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti jo īpaši 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
proti, cilvēka cieņa, spīdzināšanas un 
necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 
vai sodu aizliegums, bērnu tiesības, tiesības 
uz brīvību un drošību, vārda un 
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informācijas brīvība, personas datu 
aizsardzība, tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu, ka arī 
noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības 
un samērīguma principi. Šīs direktīvas 
mērķis ir nodrošināt šo tiesību pilnīgu 
ievērošanu, un tā ir jāīsteno atbilstoši šim 
principam.

informācijas brīvība, privātās dzīves un 
personas datu aizsardzība, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu 
tiesu, ka arī noziedzīgu nodarījumu un 
sodu likumības un samērīguma principi. 
Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt šo 
tiesību pilnīgu ievērošanu, un tā ir jāīsteno 
atbilstoši šim principam.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Iliana Malinova Iotova

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir paredzēt noteikumu 
minimumu noziedzīgu nodarījumu un 
sankciju definēšanai bērnu seksuālās 
izmantošanas jomā. Tās mērķis ir arī 
ieviest vienotus noteikumus, lai 
pastiprinātu šādu nodarījumu novēršanu un 
cietušo aizsardzību.

Šīs direktīvas mērķis ir paredzēt noteikumu 
minimumu noziedzīgu nodarījumu un 
sankciju definēšanai tādās jomās kā 
seksuāla vardarbība pret bērnu un bērna 
seksuāla izmantošana, kā arī seksuālas 
vardarbību pret bērnu attēlojošu 
materiālu izrādīšana. Tās mērķis ir arī 
ieviest vienotus noteikumus, lai 
pastiprinātu šādu nodarījumu novēršanu un 
cietušo aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Antigoni Papadopoulou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) „bērns” ir jebkura nepilngadīga persona 
/ persona, kas nav sasniegusi attiecīgās 
valsts tiesību aktos paredzēto 
dzimumpilngadības vecumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „bērnu pornogrāfija” ir b) „vardarbību pret bērnu attēlojoši 
materiāli” ir

(Šis grozījums attiecas uz visu tiesību akta 
tekstu. To pieņemot, attiecīgi tehniski 
pielāgojumi jāizdara visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 93
Ernst Strasser

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „bērnu pornogrāfija” ir b) „bērnu pornogrāfija” vai „vardarbību 
pret bērnu attēlojoši materiāli” ir

Or. en

Grozījums Nr. 94
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „bērnu pornogrāfija” ir b) „attēli, kuros redzama vardarbība pret 
bērnu” ir

Or. en

Pamatojums

Bērnu pornogrāfija un/vai darbības vienmēr ir saistītas ar seksuālu vardarbību pret bērnu un
tādējādi veido pret bērnu izdarīta nozieguma sastāvu. Priekšlikuma 3. apsvērumā ir atzīta 
saikne starp jēdzienu „bērnu pornogrāfija” un seksuālu vardarbību pret bērnu. Izmantojot 
priekšlikumā jēdzienu „bērnu pornogrāfija”, šī saite  netiek atzīta, tādējādi mazinot 
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priekšlikumu ietekmi, jo vardarbību pret bērnu tas saista ar rīcību, kas — lai gan ir 
pornogrāfiska — var būt legāla pieaugušo vidē.   Turklāt vārds „pornogrāfija” ietver bērna 
piekrišanas elementu un ļauj nodarījuma izdarītājiem un potenciālajiem nodarījuma 
izdarītājiem mazināt to darbību nopietnību, kuras tie veic, skatoties uz attēliem.

Grozījums Nr. 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „bērnu pornogrāfija” ir b) „bērnu pornogrāfija” vai „seksuālu 
vardarbību pret bērnu attēlojoši 
materiāli” ir

Or. en

Grozījums Nr. 96
Petra Kammerevert

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – iii daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) jebkurš materiāls, kurā vizuāli attēlota 
kāda persona bērna izskatā, kas iesaistīta 
īstā vai imitētā nepārprotami seksuālā 
darbībā, vai jebkurš materiāls, kurā 
galvenokārt seksuālos nolūkos attēloti 
kādas personas bērna izskatā 
dzimumorgāni; vai

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 97
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – iii daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) jebkurš materiāls, kurā vizuāli attēlota 
kāda persona bērna izskatā, kas iesaistīta

iii) jebkurš materiāls, kurā attēlots bērns 
vai virtuāls bērna tēls, kas iesaistīts īstā vai 



AM\854749LV.doc 43/153 PE456.647v02-00

LV

īstā vai imitētā nepārprotami seksuālā 
darbībā, vai jebkurš materiāls, kurā
galvenokārt seksuālos nolūkos attēloti 
kādas personas bērna izskatā 
dzimumorgāni; vai

imitētā nepārprotami seksuālā darbībā, vai 
galvenokārt seksuālos nolūkos attēloti 
bērna vai virtuāla bērna tēla 
dzimumorgāni; vai

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – iv daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) reālistiski attēli ar bērnu, kas iesaistīts 
nepārprotami seksuālā darbībā, vai 
reālistiski attēli, kuros galvenokārt 
seksuālos nolūkos attēloti bērna 
dzimumorgāni, neraugoties uz to, vai šis 
bērns reāli eksistē;

iv) reālistiski attēli ar bērnu, kas iesaistīts 
nepārprotami seksuālā darbībā, vai 
reālistiski attēli, kuros galvenokārt 
seksuālos nolūkos attēloti bērna 
dzimumorgāni;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – iv daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) reālistiski attēli ar bērnu, kas iesaistīts 
nepārprotami seksuālā darbībā, vai 
reālistiski attēli, kuros galvenokārt 
seksuālos nolūkos attēloti bērna 
dzimumorgāni, neraugoties uz to, vai šis 
bērns reāli eksistē;

iv) reālistiski attēli ar bērnu, kas iesaistīts 
nepārprotami seksuālā darbībā, vai 
reālistiski attēli, kuros galvenokārt 
seksuālos nolūkos attēloti bērna vai bērna 
virtuāla tēla dzimumorgāni;

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Iliana Malinova Iotova

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – iv daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) reālistiski attēli ar bērnu, kas iesaistīts 
nepārprotami seksuālā darbībā, vai 
reālistiski attēli, kuros galvenokārt 
seksuālos nolūkos attēloti bērna 
dzimumorgāni, neraugoties uz to, vai šis 
bērns reāli eksistē;

iv) reālistiski attēli ar bērnu, kas iesaistīts 
vai attēlots kā iesaistīts nepārprotami 
seksuālā darbībā, vai reālistiski attēli, kuros 
galvenokārt seksuālos nolūkos attēloti 
bērna dzimumorgāni, neraugoties uz to, vai 
šis bērns reāli eksistē;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – iva daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) bērnu pornogrāfija ir viens no 
vardarbības pret bērnu veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) „bērna seksuāla izmantošana 
ceļojuma un tūrisma laikā” nozīmē bērnu 
seksuālu izmantošanu, ko veic persona 
vai personas, kas no savas ierastās vides 
veic ceļojumu uz galamērķi, kur tām ir 
seksuāli sakari ar bērniem;

Or. en

Pamatojums

ANO Pasaules tūrisma organizācijas „tūrista” definīcija (1997).
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Grozījums Nr. 103
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) „bērna seksuāla izmantošana 
ceļojuma un tūrisma laikā” nozīmē bērnu 
seksuālu izmantošanu, ko veic persona 
vai personas, kuras no savas ierastās vides 
veic ceļojumu uz galamērķi, kur tām ir 
seksuāli sakari ar bērniem.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 104
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) „bērna seksuāla izmantošana 
ceļojuma un tūrisma laikā” nozīmē bērnu 
seksuālu izmantošanu, ko veic persona 
vai personas, kuras no savas ierastās vides 
veic ceļojumu uz galamērķi, kur tām ir 
seksuāli sakari ar bērniem.
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Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par
apzinātu rīcību, kas minēta 2. līdz 
5. pantā.

1. Tā kā krimināltiesību sistēma ir katras 
atsevišķas dalībvalsts tiesiskās kārtības 
integrāls aspekts, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka
turpmāk aprakstīto apzināto darbību veidi
kā noziedzīga nodarījuma sastāvs tiek 
nostiprināti likumā un par tiem atbilstoši 
šo valstu sodu paredzēšanas sistemātikai 
tiek noteikts sods, kas atbilst nodarījuma 
smagumam.

Or. de

Grozījums Nr. 106
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par likšanu bērnam, kurš saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktu noteikumiem 
nav sasniedzis dzimumpilngadību, kļūt par 

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

seksuālas vardarbības vai seksuālu darbību 
liecinieku seksuālos nolūkos, pat ja šai 
personai nav tajās jāpiedalās, ir rīcība, kas 
minēta 1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 108
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Par likšanu bērnam, kurš saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktu noteikumiem 
nav sasniedzis dzimumpilngadību, kļūt par 
seksuālas vardarbības vai seksuālu darbību 
liecinieku seksuālos nolūkos, pat ja bērnam 
nav tajās jāpiedalās, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem un aizliegums 
strādāt darbu, kas paredz jebkādu 
saskarsmi ar bērniem.

Or. it
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Grozījums Nr. 109
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Iesaistīšanās seksuālās darbībās ar 
personu, kura saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktu noteikumiem nav sasniegusi
dzimumpilngadību, ir rīcība, kas minēta 
1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 110
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Par iesaistīšanos seksuālās darbībās ar 
bērnu, kurš saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktu noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz pieciem gadiem un aizliegums 
strādāt darbu, kas paredz jebkādu 
saskarsmi ar bērniem.

Or. it

Grozījums Nr. 111
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Par iesaistīšanos seksuālās darbībās ar 
bērnu,

4. Iesaistīšanās seksuālās darbībās ar 
personu, kas jaunāka par 18 gadiem,

i) ļaunprātīgi izmantojot atzītu aizgādnību, 
varu vai ietekmi uz bērnu, paredzētais 

i) ļaunprātīgi izmantojot iegūto uzticību, 
autoritāti vai ietekmi uz minēto personu; 
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maksimālais sods ir brīvības atņemšana 
uz vismaz astoņiem gadiem; vai

vai

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

ii) ļaunprātīgi izmantojot personas īpaši 
neaizsargāto situāciju, kas radusies jo īpaši 
fizisku vai garīgu traucējumu vai atkarības 
dēļ; vai

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

iii) izmantojot ietekmēšanu, spēku vai 
draudus,

ir rīcība, kas minēta 1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 112
Tiziano Motti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iii) izmantojot ietekmēšanu, spēku vai 
draudus, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz desmit 
gadiem un aizliegums strādāt darbu, kas 
paredz jebkādu saskarsmi ar bērniem.

Or. it

Grozījums Nr. 113
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Personas, kas jaunāka par 18 gadiem, 
piespiešana iesaistīties seksuālās darbībās 
ar trešām personām ir rīcība, kas minēta 
1. punktā.

Or. de
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Grozījums Nr. 114
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Par bērna piespiešanu iesaistīties 
seksuālās darbībās ar trešām personām 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz desmit gadiem un 
aizliegums strādāt darbu, kas paredz 
jebkādu saskarsmi ar bērniem.

Or. it

Grozījums Nr. 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Par bērna piespiešanu, spēka vai draudu 
izmantošanu pret viņu, lai iesaistītu
seksuālās darbībās ar trešām personām, 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz desmit gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Iliana Malinova Iotova

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
apzinātu rīcību, kas minēta 2. līdz 
11. pantā.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
rīcību, kas minēta 2. līdz 11. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
apzinātu rīcību, kas minēta 2. līdz 
11. pantā.

1. Tā kā krimināltiesību sistēma ir katras 
atsevišķas dalībvalsts tiesiskās kārtības 
integrāls aspekts, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
turpmāk aprakstīto apzināto darbību veidi
kā noziedzīga nodarījuma sastāvs tiek 
nostiprināti likumā un par tiem atbilstoši 
šo valstu sodu paredzēšanas sistemātikai 
tiek noteikts sods, kas atbilst nodarījuma 
smagumam.

Or. de

Grozījums Nr. 118
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
apzinātu rīcību, kas minēta 2. līdz 
11. pantā.

1. Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par  
darbībām, kuru mērķis ir manipulēšana 
ar bērnu noziegumos, kas minēti 2. līdz 
11. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Par bērna piespiešanu vai vervēšanu
dalībai pornogrāfiskās darbībās, par 
labuma gūšanu no bērna vai par bērna 
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vismaz diviem gadiem. citādu izmantošanu šādā nolūkā
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz pieciem gadiem, ja 
bērns nav sasniedzis dzimumpilngadību, 
un brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem, ja bērns ir sasniedzis šo vecumu.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Likšana personai, kas jaunāka par 
18 gadiem, iesaistīties pornogrāfiskās 
darbībās ir rīcība, kas minēta 1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 121
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Likšana bērnam iesaistīties 
pornogrāfiskās darbībās ir vardarbība pret 
bērnu, un tādēļ tā ir sodāma ar brīvības 
atņemšanu, kā tas noteikts dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pornogrāfiskās darbībās paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem un aizliegums 
strādāt darbu, kas paredz jebkādu 
saskarsmi ar bērniem.

Or. it

Pamatojums

Par vardarbības izmantošanu pret bērnu ir jāpiemēro stingrāki sodi un jāaizliedz veikt darbu, 
kas ietver saskarsmi ar bērniem. 

Grozījums Nr. 123
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Par likšanu bērnam iesaistīties 
pornogrāfiskās darbībās paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem un atbilstīgs 
naudas sods.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 125
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Labuma gūšana no pornogrāfiskās 
darbībās iesaistītas personas, kas jaunāka 
par 18 gadiem, vai šādas personas citāda 
izmantošana  ir rīcība, kas minēta 
1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 126
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Labuma gūšana vai bērna citāda
izmantošanu pornogrāfiskās darbībās ir 
vardarbība pret bērnu, un tādēļ tā ir 
sodāma ar brīvības atņemšanu, kā tas 
noteikts dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Par labuma gūšanu vai bērna citādu 
izmantošanu pornogrāfiskās darbībās
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz diviem gadiem un 
aizliegums strādāt darbu, kas paredz 
jebkādu saskarsmi ar bērniem.

Or. it
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Pamatojums

Par bērna izmantošanu ir jāpiemēro stingrāki sodi un jāaizliedz veikt darbu, kas ietver 
saskarsmi ar bērniem. 

Grozījums Nr. 128
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 129
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Piedalīšanās pornogrāfiskās darbībās, 
kurās ir iesaistīti bērni, ir vardarbība pret 
bērnu, un tādēļ tā ir sodāma ar brīvības 
atņemšanu, kā tas noteikts dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Apzināta piedalīšanās pornogrāfiskās 
darbībās, kurās ir iesaistītas personas, kas 
jaunākas par 18 gadiem, ir rīcība, kas 
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brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem.

minēta 1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 131
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Par apzinātu piedalīšanos pornogrāfiskās 
darbībās, kurās ir iesaistīts bērns, 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz diviem gadiem, ja 
bērns nav sasniedzis dzimumpilngadību, 
un brīvības atņemšana uz vismaz vienu 
gadu, ja bērns ir sasniedzis šo vecumu.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Par likšanu bērnam iesaistīties
pornogrāfiskās darbībās paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem un aizliegums 
strādāt darbu, kas paredz jebkādu 
saskarsmi ar bērniem.

Or. it

Pamatojums

Par vardarbības izmantošanu pret bērnu ir jāpiemēro stingrāki sodi un jāaizliedz veikt darbu, 
kas ietver saskarsmi ar bērniem. 
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Grozījums Nr. 133
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 134
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 135
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Bērna vervēšana dalībai pornogrāfiskās
darbībās ir vardarbība pret bērnu, un 
tādēļ tā ir sodāma ar brīvības atņemšanu, 
kā tas noteikts dalībvalstī.

Or. en



PE456.647v02-00 58/153 AM\854749LV.doc

LV

Grozījums Nr. 136
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Personas, kas jaunāka par 18 gadiem, 
vervēšana dalībai pornogrāfiskās darbībās
ir rīcība, kas minēta 1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 137
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Par bērna vervēšanu pornogrāfiskām 
darbībām paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem un aizliegums strādāt darbu, kas 
paredz jebkādu saskarsmi ar bērniem.

Or. it

Grozījums Nr. 138
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Par bērna vervēšanu pornogrāfiskām 
darbībām paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem un atbilstīgs naudas sods.

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ikviena persona, kas piespiež personu, 
kura ir jaunāka par 18 gadiem, iesaistīties 
seksuālās darbībās vai izmanto šādu 
iesaistīšanos, atlīdzinot vai solot atlīdzināt 
naudā vai citādi, neatkarīgi no tā, vai šī 
atlīdzība vai solījums atlīdzināt ir dots šai 
personai, kas jaunāka par 18 gadiem, vai 
trešai personai, ir vainīga apzinātā rīcībā, 
kas minēta 1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 140
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Par likšanu bērnam iesaistīties bērnu 
prostitūcijā vai par bērna vervēšanu bērnu 
prostitūcijai, vai par labuma gūšanu no 
šādām darbībām, vai par bērnu citādu 
izmantošanu šādā nolūkā paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz astoņiem gadiem, ja bērns nav 
sasniedzis dzimumpilngadību, un brīvības 
atņemšana uz vismaz pieciem gadiem, ja 
bērns ir sasniedzis šo vecumu.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Likšana bērnam iesaistīties bērnu 
prostitūcijā ir vardarbība pret bērnu, un 
tādēļ tā ir sodāma ar brīvības atņemšanu, 
kā tas noteikts dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Par likšanu bērnam iesaistīties bērnu 
prostitūcijā paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem un aizliegums strādāt darbu, kas 
paredz jebkādu saskarsmi ar bērniem.

Or. it

Pamatojums

Par vardarbības izmantošanu pret bērnu ir jāpiemēro stingrāki sodi un jāaizliedz veikt darbu, 
kas ietver saskarsmi ar bērniem. 

Grozījums Nr. 143
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 144
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 145
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 146
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Labuma gūšana vai bērna citāda
izmantošanu bērnu prostitūcijā ir 
vardarbība pret bērnu, un tādēļ tā ir 
sodāma ar brīvības atņemšanu, kā tas 
noteikts dalībvalstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 147
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Par labuma gūšanu vai bērna citādu 
izmantošanu bērnu prostitūcijā paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz pieciem gadiem un aizliegums 
strādāt darbu, kas paredz jebkādu 
saskarsmi ar bērniem.

Or. it

Pamatojums

Par bērna izmantošanu ir jāpiemēro stingrāki sodi un jāaizliedz veikt darbu, kas ietver 
saskarsmi ar bērniem. 

Grozījums Nr. 148
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 149
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Par iesaistīšanos seksuālās darbībās ar
bērnu, izmantojot bērnu prostitūciju, 

8. Jebkurš, kas iesaistās seksuālās 
darbībās ar personu, kas jaunāka par 
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paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz pieciem gadiem.

18 gadiem, atlīdzinot vai solot atlīdzināt 
naudā vai citādi, neatkarīgi no tā, vai šī 
atlīdzība vai solījums atlīdzināt ir dots šai 
personai vai trešai personai, ir atzīstams 
par vainīgu tīšu darbību veikšanā 
1. punkta nozīmē.

Or. de

Grozījums Nr. 150
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Par iesaistīšanos seksuālās darbībās ar 
bērnu, izmantojot bērnu prostitūciju, 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz pieciem gadiem, ja 
bērns nav sasniedzis dzimumpilngadību, 
un brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem, ja bērns ir sasniedzis šo vecumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 151
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 152
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Par iesaistīšanos seksuālās darbībās ar 
bērnu, izmantojot bērnu prostitūciju, 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz pieciem gadiem un 
aizliegums strādāt darbu, kas paredz 
jebkādu saskarsmi ar bērniem.

Or. it

Pamatojums

Par vardarbības izmantošanu pret bērnu ir jāpiemēro stingrāki sodi un jāaizliedz veikt darbu, 
kas ietver saskarsmi ar bērniem. 

Grozījums Nr. 153
Iliana Malinova Iotova

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Par iesaistīšanos vai par piekrišanu 
iesaistīties seksuālās darbībās ar bērnu, 
neatkarīgi no tā, vai seksuālas darbības ir 
veiktas, izmantojot bērnu prostitūciju, 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz sešiem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Iesaistīšanās seksuālās darbībās ar 
bērnu, izmantojot bērnu prostitūciju, ir 
vardarbība pret bērnu, un tādēļ tā ir 
sodāma ar brīvības atņemšanu, kā tas 
noteikts dalībvalstī.
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Or. en

Grozījums Nr. 155
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 9. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Par bērna piespiešanu iesaistīties 
pornogrāfiskās darbībās vai par 
draudēšanu bērnam šādā nolūkā
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz astoņiem gadiem, ja 
bērns nav sasniedzis dzimumpilngadību, 
un brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja bērns ir sasniedzis šo vecumu.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 9. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Bērna piespiešana iesaistīties 
pornogrāfiskās darbībās ir vardarbība pret 
bērnu, un tādēļ tā ir sodāma ar brīvības
atņemšanu, kā tas noteikts dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 9. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Personas, kura jaunāka par 18 gadiem, 
piespiešana iesaistīties pornogrāfiskās 
darbībās ir rīcība, kas minēta 1. punktā.
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Or. de

Grozījums Nr. 158
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 9. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Par bērna piespiešanu iesaistīties 
pornogrāfiskās darbībās paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz astoņiem gadiem un atbilstīgs 
naudas sods.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 9. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Par bērna piespiešanu iesaistīties 
pornogrāfiskās darbībās paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz astoņiem gadiem un aizliegums 
strādāt darbu, kas paredz jebkādu 
saskarsmi ar bērniem.

Or. it

Grozījums Nr. 160
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 10. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 161
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 10. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Ikviens, kas personu, kura ir jaunāka 
par 18 gadiem, vervē seksuālām darbībām 
vai piespiež iesaistīties seksuālās darbībās, 
atlīdzinot vai solot atlīdzināt naudā vai 
citādi, neatkarīgi no tā, vai šī atlīdzība vai 
solījums atlīdzināt ir dots šai personai vai 
trešai personai, ir atzīstams par vainīgu 
tīšu darbību veikšanā 1. punkta nozīmē.

Or. de

Grozījums Nr. 162
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 10. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Bērna vervēšana bērnu prostitūcijai ir 
vardarbība pret bērnu, un tādēļ tā ir
sodāma ar brīvības atņemšanu, kā tas 
noteikts dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 10. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Par bērna vervēšanu bērnu prostitūcijai 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz astoņiem gadiem un 
aizliegums strādāt darbu, kas paredz 
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jebkādu saskarsmi ar bērniem.

Or. it

Grozījums Nr. 164
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 10. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 165
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 11. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 166
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 11. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

11. Par bērna piespiešanu iesaistīties bērnu 
prostitūcijā vai par draudēšanu bērnam 
šādā nolūkā paredzētais maksimālais sods 
ir brīvības atņemšana uz vismaz desmit 
gadiem, ja bērns nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, un brīvības 
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atņemšana uz vismaz pieciem gadiem, ja 
bērns ir sasniedzis šo vecumu.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 11. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

11. Bērna piespiešana iesaistīties bērnu 
prostitūcijā ir vardarbība pret bērnu, un 
tādēļ tā ir sodāma ar brīvības atņemšanu, 
kā tas noteikts dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 11. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

11. Par bērna piespiešanu iesaistīties bērnu 
prostitūcijā paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz desmit 
gadiem un aizliegums strādāt darbu, kas 
paredz jebkādu saskarsmi ar bērniem.

Or. it

Grozījums Nr. 169
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 11. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

11. Par bērna piespiešanu iesaistīties bērnu 
prostitūcijā paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz desmit 
gadiem un atbilstīgs naudas sods.
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Or. en

Grozījums Nr. 170
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodarījumi saistībā ar bērnu pornogrāfiju Nodarījumi saistībā ar seksuālu darbību 
attēlošanu attiecībā uz personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem

Or. de

Grozījums Nr. 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par
apzinātu rīcību, kas minēta 2. līdz 
6. pantā.

1. Tā kā krimināltiesību sistēma ir katras 
atsevišķas dalībvalsts tiesiskās kārtības 
integrāls aspekts, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
turpmāk aprakstīto apzināto darbību veidi
kā noziedzīga nodarījuma sastāvs tiek 
nostiprināti likumā un par tiem atbilstoši 
šo valstu sodu paredzēšanas sistemātikai 
tiek noteikts sods, kas atbilst nodarījuma 
smagumam.

Or. de

Grozījums Nr. 172
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Tādu materiālu iegūšana vai glabāšana, 
kuros attēlotas seksuālas darbības ar 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir 
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uz vismaz vienu gadu. rīcība, kas minēta 1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 173
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
iegūšanu vai glabāšanu paredzētais sods ir 
brīvības atņemšana, kā tas noteikts 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 175
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Par apzinātu piekļuvi bērnu 
pornogrāfijai paredzētais maksimālais sods 
ir brīvības atņemšana uz vismaz vienu 
gadu.
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Or. en

Grozījums Nr. 176
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Apzināta piekļūšana materiāliem, kuros 
attēlotas seksuālas darbības ar personām, 
kas jaunākas par 18 gadiem, izmantojot 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, 
ir rīcība, kas minēta 1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 177
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 178
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 179
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Par apzinātu piekļuvi bērnu 
pornogrāfijai, izmantojot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz vienu gadu. Bērnu pornogrāfijas 
apzināta skatīšanās jebkurā gadījumā tiek 
uzskatīta par nelikumīgu, neatkarīgi no 
tā, vai skatītais materiāls ir saglabāts 
nodarījuma izdarītāja datorā. Ja 
nodarījuma izdarītājs apzināti skatās 
bērnu pornogrāfiju, neatkarīgi no tā, vai 
attēli ir saglabāti viņa datorā, viņš nodara 
atkārtotu kaitējumu materiālā attēlotajam 
bērnam.  Turklāt pastāv risks, ka 
nodarītāja seksuālā interese par bērniem 
var pieaugt.

Or. lt

Grozījums Nr. 180
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Tādu materiālu realizācija, izplatīšana 
vai pārsūtīšana, kuros atspoguļotas 
seksuālas darbības ar personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem, ir darbības 
veikšana 1. punkta nozīmē.

Or. de
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Grozījums Nr. 181
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
realizāciju, izplatīšanu vai pārsūtīšanu 
paredzētais sods ir brīvības atņemšana, kā 
tas noteikts dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 183
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Tādu materiālu piedāvāšana, piegāde 
vai to pieejamības nodrošināšana, kuros 
atspoguļotas seksuālas darbības ar 
personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir 
darbības veikšana 1. punkta nozīmē. 

Or. de
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Grozījums Nr. 184
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 185
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 186
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Tādu materiālu izgatavošana, kuros 
attēlotas seksuālas darbības ar personām, 
kas jaunākas par 18 gadiem, ir rīcība, kas 
minēta 1. punktā.

Or. de
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Grozījums Nr. 187
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Par bērnu pornogrāfijas materiālu 
izgatavošanu paredzētais sods ir brīvības 
atņemšana, kā tas noteikts dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 189
Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis pašas nolemj, vai šis pants 
ir piemērojams lietās, kas saistītas ar 
bērnu pornogrāfiju, kā minēts 2. panta 
b) apakšpunkta iii) daļā, ja persona bērna 
izskatā attēlošanas brīdī faktiski bija 
18 gadus veca vai vecāka.

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Petra Kammerevert

Direktīvas priekšlikums
6. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Uzmākšanās bērniem seksuālos nolūkos
Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par šādu 
apzinātu rīcību:
Par piedāvājumu, ko ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju starpniecību 
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu, kurš 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību 
aktu noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, ar mērķi pastrādāt 
kādu no 3. panta 3. punktā un 5. panta 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, ja 
pēc šā piedāvājuma ir veiktas faktiskas 
darbības, kuru rezultātā šāda tikšanās ir 
notikusi, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem.

Or. de

Grozījums Nr. 191
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par šādu
apzinātu rīcību:

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
apzinātu turpmāk minēto rīcību, kura kā 
noziedzīga nodarījuma sastāvs ir 
paredzēta likumā un par kuru atbilstoši šo 
valstu sodu paredzēšanas sistemātikai 
noteikts sods, kas atbilst nodarījuma 
smagumam.

Or. de
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Grozījums Nr. 192
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
6. pants – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par šādu
apzinātu rīcību:

Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
darbībām, kuru mērķis ir manipulēt ar 
bērnu šādai rīcībai:

Or. en

Grozījums Nr. 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par piedāvājumu, ko ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju starpniecību 
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu, kurš 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, ar mērķi pastrādāt
kādu no 3. panta 3. punktā un 5. panta 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, ja pēc 
šā piedāvājuma ir veiktas faktiskas 
darbības, kuru rezultātā šāda tikšanās ir 
notikusi, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem.

kā pieaugušajam ar rakstītu vārdu vai 
mutvārdos, vai arī ar pornogrāfisku 
materiālu rādīšanu ietekmēt bērnu, kurš 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, lai izdarītu kādu no 
3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punktā un 
5. panta 6. punktā minētajiem 
nodarījumiem, paredzētais maksimālais 
sods ir brīvības atņemšana uz vismaz 
diviem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par piedāvājumu, ko ar informācijas un ja pieaugušais pievilina bērnu, kurš 
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komunikāciju tehnoloģiju starpniecību 
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu, kurš 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, ar mērķi pastrādāt
kādu no 3. panta 3. punktā un 5. panta 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, ja pēc 
šā piedāvājuma ir veiktas faktiskas 
darbības, kuru rezultātā šāda tikšanās ir 
notikusi, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem.

saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, tostarp ar 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju starpniecību, lai izdarītu kādu 
no 3. panta 3. punktā un 5. panta 6. punktā 
minētajiem nodarījumiem, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par piedāvājumu, ko ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju starpniecību 
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu, kurš
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem nav sasniedzis
dzimumpilngadību, ar mērķi pastrādāt
kādu no 3. panta 3. punktā un 5. panta 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, ja pēc 
šā piedāvājuma ir veiktas faktiskas 
darbības, kuru rezultātā šāda tikšanās ir 
notikusi, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem.

piedāvājums, ko ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju starpniecību 
izsaka pieaugušais, lai satiktu personu, 
kura saskaņā ar attiecīgas valsts tiesībām 
nav sasniegusi dzimumpilngadību, ar 
mērķi izdarīt kādu no 3. panta 3. punktā un 
5. panta 6. punktā minētajiem 
nodarījumiem, ja pēc šā piedāvājuma ir 
veiktas faktiskas darbības, kuru rezultātā 
šāda tikšanās ir notikusi.

Or. de

Grozījums Nr. 196
Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par piedāvājumu, ko ar informācijas un par piedāvājumu, ko ar jebkādiem 
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komunikāciju tehnoloģiju starpniecību 
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu, kurš 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību 
aktu noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, ar mērķi pastrādāt
kādu no 3. panta 3. punktā un 5. panta 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, ja pēc 
šā piedāvājuma ir veiktas faktiskas 
darbības, kuru rezultātā šāda tikšanās ir 
notikusi, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem.

līdzekļiem, tostarp ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju starpniecību,
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu vai 
citādi uzmāktos bērnam ar mērķi izdarīt
kādu no 3. panta 3. punktā un 5. panta 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, ja pēc 
šā piedāvājuma ir veiktas faktiskas 
darbības, kuru rezultātā šāda tikšanās vai 
kontaktēšanās ir notikusi, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par piedāvājumu, ko ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju starpniecību
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu, kurš 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, ar mērķi pastrādāt
kādu no 3. panta 3. punktā un 5. panta 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, ja pēc 
šā piedāvājuma ir veiktas faktiskas 
darbības, kuru rezultātā šāda tikšanās ir 
notikusi, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem.

par piedāvājumu, ko izsaka pieaugušais, lai 
satiktu bērnu, kurš saskaņā ar attiecīgajiem 
valsts tiesību aktu noteikumiem nav 
sasniedzis dzimumpilngadību, ar mērķi 
izdarīt kādu no 3. panta 3. punktā un 
5. panta 6. punktā minētajiem 
nodarījumiem, ja pēc šā piedāvājuma ir 
veiktas faktiskas darbības, kuru rezultātā 
šāda tikšanās ir notikusi, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par piedāvājumu, ko ar informācijas un par piedāvājumu, ko izsaka pieaugušais, lai 
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komunikāciju tehnoloģiju starpniecību
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu, kurš 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, ar mērķi pastrādāt
kādu no 3. panta 3. punktā un 5. panta 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, ja pēc 
šā piedāvājuma ir veiktas faktiskas 
darbības, kuru rezultātā šāda tikšanās ir 
notikusi, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem.

satiktu bērnu, kurš saskaņā ar attiecīgajiem 
valsts tiesību aktu noteikumiem nav 
sasniedzis dzimumpilngadību, ar mērķi 
izdarīt kādu no 3. panta 3. punktā un 
5. panta 6. punktā minētajiem 
nodarījumiem, ja pēc šā piedāvājuma ir 
veiktas faktiskas darbības, kuru rezultātā 
šāda tikšanās ir notikusi, paredzētais 
maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem.

Or. lt

Pamatojums

Tā kā uzmākšanās bērniem nenotiek tikai ar interneta starpniecību, būtu jāsvītro vārdi „ar 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju starpniecību”.

Grozījums Nr. 199
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par piedāvājumu, ko ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju starpniecību 
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu, kurš 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, ar mērķi pastrādāt
kādu no 3. panta 3. punktā un 5. panta 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, ja pēc 
šā piedāvājuma ir veiktas faktiskas 
darbības, kuru rezultātā šāda tikšanās ir 
notikusi, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem.

par piedāvājumu, ko ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju starpniecību 
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu, kurš 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, ar mērķi izdarīt kādu 
no 3. panta 3. punktā un 5. panta 6. punktā 
minētajiem nodarījumiem, ja pēc šā 
piedāvājuma ir veiktas faktiskas darbības, 
kuru rezultātā šāda tikšanās ir notikusi, 
paredzētais sods ir brīvības atņemšana, kā 
tas noteikts dalībvalstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 200
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par piedāvājumu, ko ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju starpniecību 
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu, kurš 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, ar mērķi pastrādāt
kādu no 3. panta 3. punktā un 5. panta 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, ja pēc 
šā piedāvājuma ir veiktas faktiskas 
darbības, kuru rezultātā šāda tikšanās ir 
notikusi, paredzētais maksimālais sods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz diviem 
gadiem.

par piedāvājumu, ko ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju starpniecību 
izsaka pieaugušais, lai satiktu bērnu, kurš 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem nav sasniedzis 
dzimumpilngadību, ar mērķi izdarīt kādu 
no 3. panta 3. punktā un 5. panta 6. punktā 
minētajiem nodarījumiem, ja pēc šā 
piedāvājuma ir veiktas faktiskas darbības, 
kuru rezultātā šāda tikšanās ir notikusi, 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz diviem gadiem un 
atbilstīgs naudas sods.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jānosaka kriminālatbildība par 
uzmākšanos bērniem seksuālos nolūkos,
lai policija varētu novērst paredzamo 
bērna tikšanos ar nodarījuma izdarītāju, 
nevis tikai gaidīt, līdz vardarbība faktiski 
ir notikusi.

Or. lt

Grozījums Nr. 202
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
kūdīšanu veikt 3. līdz 6. pantā minētos 
nodarījumus, to sekmēšanu un 
atbalstīšanu.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kūdīšana izdarīt 3. līdz 
6. pantā minētos nodarījumus, to 
sekmēšana un atbalstīšana likumā ir 
paredzēti kā noziedzīga nodarījuma 
sastāvs un ka par tiem atbilstoši šo valstu 
sodu paredzēšanas sistemātikai noteikts 
sods, kas atbilst nodarījuma smagumam.

Or. de

Grozījums Nr. 203
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par 
mēģinājumu izdarīt 3. panta 3. līdz 
5. punktā un 2. pantā minētos nodarījumus 
attiecībā uz piespiešanu kļūt par seksuālas 
izmantošanas liecinieku; kā arī 4. panta 
2. un 3. punktā, un 5. līdz 11. punktā un 
5. panta 2., 4. un 6. punktā minētos 
nodarījumus.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka mēģinājums izdarīt 
3. panta 3. līdz 5. punktā un 2. punktā
minētos nodarījumus attiecībā uz 
piespiešanu kļūt par seksuālas 
izmantošanas liecinieku, kā arī 4. panta 
2. un 3. punktā, un 5. līdz 11. punktā un 
5. panta 2., 4. un 6. punktā minētie 
nodarījumi likumā ir paredzēti kā 
noziedzīga nodarījuma sastāvs un ka par 
tiem atbilstoši šo valstu sodu paredzēšanas 
sistemātikai noteikts sods, kas atbilst 
nodarījuma smagumam.

Or. de

Grozījums Nr. 204
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa  

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ir paredzēts sods par

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai novērstu vai aizliegtu apzinātu turpmāk 
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šādu apzinātu rīcību: minēto rīcību, to likumā paredzētu kā 
noziedzīga nodarījuma sastāvu un par to 
atbilstoši šo valstu sodu paredzēšanas 
sistemātikai noteiktu sodu, kas atbilst 
nodarījuma smagumam:

Or. de

Grozījums Nr. 205
Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) braucienu organizēšana ar nolūku izdarīt 
3. līdz 6. punktā minētos nodarījumus.

b) braucienu un/vai citu pasākumu 
organizēšana ar nolūku izdarīt 3. līdz 
6. punktā minētos nodarījumus.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz bērnu sekstūrisma organizēšanu jāatceras, ka seksuālā vardarbībā pret bērniem 
un bērnu ļaunprātīgā izmantošanā iesaistītās personas ir ne tikai braucienu organizētāji 
(piem., tūrisma operatori un tūrisma aģentūras), bet arī vairāki starpnieki, kas sniedz citus 
pakalpojumus (piem., viesnīcas, hosteļi, tūrisma gidi, tulkošanas dienesti u. c.).

Grozījums Nr. 206
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) braucienu organizēšana ar nolūku izdarīt 
3. līdz 6. punktā minētos nodarījumus.

b) braucienu un/vai citu pasākumu
organizēšana ar nolūku izdarīt 3. līdz 
6. punktā minētos nodarījumus.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz bērnu sekstūrisma organizēšanu jāatceras, ka seksuālā vardarbībā pret bērniem 
un bērnu ļaunprātīgā izmantošanā iesaistītās personas ir ne tikai braucienu organizētāji 
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(piem., tūrisma operatori un tūrisma aģentūras), bet arī vairāki starpnieki, kas sniedz citus 
pakalpojumus (piem., viesnīcas, hosteļi, tūrisma gidi, tulkošanas dienesti u. c.).

Grozījums Nr. 207
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) braucienu organizēšana ar nolūku izdarīt 
3. līdz 6. punktā minētos nodarījumus.

b) braucienu un/vai citu pasākumu 
organizēšana ar nolūku izdarīt 3. līdz 
6. punktā minētos nodarījumus.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz bērnu sekstūrisma organizēšanu jāatceras, ka seksuālā vardarbībā pret bērniem 
un bērnu ļaunprātīgā izmantošanā iesaistītās personas ir ne tikai braucienu organizētāji 
(piem., tūrisma operatori un tūrisma aģentūras), bet arī vairāki starpnieki, kas sniedz citus 
pakalpojumus (piem., viesnīcas, hosteļi, tūrisma gidi, tulkošanas dienesti u. c.).

Grozījums Nr. 208
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) saistībā ar ceļojumu nolūkā stāties 
dzimumsakaros ar bērnu — faktiskas 
darbības, kas noved pie tikšanās, 
neatkarīgi no faktiskās seksuālās 
vardarbības pret bērnu un bērna faktiskās 
seksuālās izmantošanas.

Or. en

Pamatojums

Ja tiks paredzēts sods par nodomu izdarīt nodarījumus, kas saistīti ar bērnu seksuālu 
izmantošanu ceļojumu un tūrisma laikā, tas veicinās preventīvus pasākumus un atturēs 
ceļojošus noziedzniekus no viņu ļaunprātīgo nolūku īstenošanas.
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Grozījums Nr. 209
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) saistībā ar ceļojumu nolūkā stāties 
dzimumsakaros ar bērnu — faktiskas 
darbības, kas noved pie tikšanās, 
neatkarīgi no faktiskās seksuālās 
vardarbības pret bērnu un bērna faktiskās 
seksuālās izmantošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar 3. panta 2. punkta noteikumiem par 
piespiešanu kļūt par seksuālu darbību 
liecinieku un 3. panta, 4. panta 2. punkta 
un 4. punkta un 5. panta noteikumiem
netiek reglamentētas seksuālas darbības
starp bērniem ar savstarpēju piekrišanu vai 
darbības, kurās piedalās personas līdzīgā 
vecumā un psiholoģiskās un fiziskās 
attīstības vai brieduma pakāpē, ja šīs 
darbības neietver ļaunprātīgu izmantošanu.

Pēc tiesu ieskatiem, katru gadījumu 
izskatot atsevišķi un saskaņā ar valsts 
tiesību normām attiecībā uz to tiesību 
aktu īstenošanu, kas attiecas uz 
dzimumpilngadības vecumu, 3. panta 
2. punkta noteikumus par piespiešanu kļūt 
par seksuālu darbību liecinieku un 3. panta 
3. punkta, kā arī 4. panta 2. punkta un 
4. punkta un 5. panta noteikumus var 
neattiecināt uz seksuālām darbībām starp 
bērniem ar savstarpēju piekrišanu vai 
darbībām, kurās piedalās personas līdzīgā 
vecumā un psiholoģiskās un fiziskās 
attīstības vai brieduma pakāpē, ja šīs 
darbības neietver vardarbību, tostarp kā 
noteikts 3. panta 4. un 5. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar 3. panta 2. punkta noteikumiem par 
piespiešanu kļūt par seksuālu darbību 
liecinieku un 3. panta, 4. panta 2. punkta 
un 4. punkta un 5. panta noteikumiem
netiek reglamentētas seksuālas darbības 
starp bērniem ar savstarpēju piekrišanu vai 
darbības, kurās piedalās personas līdzīgā 
vecumā un psiholoģiskās un fiziskās 
attīstības vai brieduma pakāpē, ja šīs 
darbības neietver ļaunprātīgu izmantošanu.

Šīs direktīvas 3. panta 2. punkta noteikumi
par piespiešanu kļūt par seksuālu darbību 
liecinieku un 3. panta 3. punkts, kā arī
4. panta 2. punkta un 4. punkta un 5. panta 
noteikumi nereglamentē seksuālas darbības 
starp bērniem ar savstarpēju piekrišanu vai 
darbības, kurās piedalās personas līdzīgā 
vecumā un psiholoģiskās un fiziskās 
attīstības vai brieduma pakāpē, ja šīs 
darbības neietver vardarbību, 
izmantošanu, piespiešanu, spēka 
pielietošanu vai draudus.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 3. līdz 5. pantā minētos nodarījumus 
izdara bērns, dalībvalstis nodrošina, lai 
viņam tiktu piemēroti atbilstīgi alternatīvi 
pasākumi, kas pielāgoti īpašām 
pāraudzināšanas vajadzībām saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem, pienācīgi 
ņemot vērā nodarījuma izdarītāja 
vecumu, nepieciešamību nesaukt pie 
kriminālatbildības un bērna sociālās 
reintegrācijas mērķi.

Or. en
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Grozījums Nr. 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem bērns nav sasniedzis 
dzimumpilngadību;

a) saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem bērns nav sasniedzis 
dzimumpilngadību vai ir pazīmes, kas 
liecina, ka bērna fiziskā un psiholoģiskā 
attīstība ir lēnāka;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarījums izdarīts pret bērnu īpaši 
neaizsargātā situācijā, kas radusies jo īpaši 
fizisku vai garīgu traucējumu vai atkarības 
dēļ;

b) nodarījums izdarīts pret bērnu īpaši 
neaizsargātā situācijā, kas radusies jo īpaši 
fizisku vai garīgu traucējumu vai atkarības 
dēļ, vai arī psihofiziskās uztveres pārejošu 
izmaiņu dēļ, kas saistītas ar narkotiku 
lietošanu, alkohola lietošanu vai citiem 
atzītiem atkarības veidiem;

Or. it

Grozījums Nr. 215
Mariya Nedelcheva

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodarījumu izdarījis ģimenes loceklis, 
persona, kura dzīvo kopā ar bērnu, vai 
persona, kura ļaunprātīgi izmantojusi savu 
varu;

c) nodarījumu izdarījis ģimenes loceklis, 
persona, kura dzīvo kopā ar bērnu, vai 
persona, kura ļaunprātīgi izmantojusi 
iegūto uzticību, savu autoritāti vai ietekmi 
uz bērnu;
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Or. fr

Grozījums Nr. 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nodarījums ir izdarīts ārvalstu 
ceļojumā, ja šāda ceļojuma organizēšanas 
vai veikšanas mērķis bija izdarīt 3. līdz 
6. pantā minētos nodarījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 217
Iliana Malinova Iotova

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – h apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nodarījums ietvēra smagu vardarbību vai 
nodarīja nopietnu kaitējumu bērnam.

h) nodarījums ietvēra smagu vardarbību vai 
draudus vai radīja vai, iespējams, varēja 
radīt nopietnu kaitējumu bērnam.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai izvairītos no nodarījumu 
atkārtošanas riska, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
fiziskai personai, kura bijusi notiesāta par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, var uz laiku vai pastāvīgi 
liegt veikt darbības, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar bērniem.

1. Lai izvairītos no nodarījumu 
atkārtošanas riska, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
fiziskai personai, kura bijusi notiesāta par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, var uz laiku vai pastāvīgi 
liegt veikt profesionālu darbību un 
brīvprātīgu darbu, kas saistīts ar bērnu 
uzraudzību.
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Or. en

Grozījums Nr. 219
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai izvairītos no nodarījumu 
atkārtošanas riska, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
fiziskai personai, kura bijusi notiesāta par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, var uz laiku vai pastāvīgi 
liegt veikt darbības, kas ietver regulāru
saskarsmi ar bērniem.

1. Lai izvairītos no nodarījumu 
atkārtošanas riska, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
fiziskai personai, kura bijusi notiesāta par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, var uz laiku vai pastāvīgi 
liegt veikt darbību, kas ietver saskarsmi ar 
bērniem, kuri tiek nodoti viņas aprūpē.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai izvairītos no nodarījumu 
atkārtošanas riska, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
fiziskai personai, kura bijusi notiesāta par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, var uz laiku vai pastāvīgi 
liegt veikt darbības, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar bērniem.

1. Lai izvairītos no nodarījumu 
atkārtošanas riska, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
fiziskai personai, kura bijusi notiesāta par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, vajadzētu uz laiku vai 
pastāvīgi liegt veikt darbību, kas ietver 
regulāru saskarsmi ar bērniem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, ka personām, kuras bijušas notiesātas par kādu no 
direktīvas 3. līdz 7. pantā minētajiem nodarījumiem, liedz veikt darbību, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar bērniem.
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Grozījums Nr. 221
Mariya Nedelcheva

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai izvairītos no nodarījumu 
atkārtošanas riska, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
fiziskai personai, kura bijusi notiesāta par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, var uz laiku vai pastāvīgi 
liegt veikt darbības, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar bērniem.

1. Lai izvairītos no nodarījumu 
atkārtošanas riska, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
fiziskai personai, kura bijusi notiesāta par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, var uz laiku vai pastāvīgi 
liegt veikt jebkāda veida darbību, kas 
ietver regulāru saskarsmi ar bērniem.

Or. fr

Grozījums Nr. 222
Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētais 
pasākums tiek ierakstīts sprieduma 
dalībvalsts sodāmības reģistrā.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka darba devējiem, 
pieņemot darbā kandidātu darbam ar 
bērniem un/vai personu darbībai, kas 
ietver regulāru saskarsmi ar bērniem, 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir 
pienākums jebkādā piemērotā veidā, 
piemēram, ar tiešu piekļuvi, piekļuvi pēc 
pieprasījuma vai ar attiecīgās personas 
starpniecību, būt informētiem par 
iespējamiem sodāmības reģistrā
iekļautiem notiesājošiem spriedumiem par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētiem 
nodarījumiem vai par ierobežojumiem 
veikt darbību, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar bērniem, ja šo ierobežojumu 
pamatā ir notiesājošs spriedums par kādu 
no 3. līdz 7. pantā minētiem 
nodarījumiem. Attiecīgā gadījumā būtu 
jāpārbauda visu to dalībvalstu sodāmības 
reģistri, kurās kandidāts ir dzīvojis ilgāk 
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nekā divus gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētais 
pasākums tiek ierakstīts sprieduma 
dalībvalsts sodāmības reģistrā.

2. Dalībvalstu iestādes, izmantojot visus 
atbilstošos līdzekļus un saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem nodrošina, ka šādu 
informāciju iespējams iegūt arī no citu 
dalībvalstu sodāmības reģistriem. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka darba devēji, pieņemot 
darbā darbiniekus darbībai, kas ietver 
saskarsmi ar bērniem, ir tiesīgi no
jebkuras dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm iegūt informāciju par sodāmības
reģistrā iekļautiem notiesājošiem 
spriedumiem par kādu no 3. līdz 7. pantā 
minētiem nodarījumiem vai par jebkuru 
citu pasākumu, kas saistīts ar minētajiem 
spriedumiem. Ja darba attiecību laikā 
rodas nopietnas aizdomas, darba devēji 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem šādu 
informāciju var pieprasīt arī pēc darbā 
pieņemšanas procedūras beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētais 
pasākums tiek ierakstīts sprieduma 
dalībvalsts sodāmības reģistrā.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka darba devēji, pieņemot 
darbā personu profesionālai darbībai, kas 
ietver regulāru saskarsmi ar bērniem, 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir tiesīgi 



AM\854749LV.doc 93/153 PE456.647v02-00

LV

jebkādā piemērotā veidā, piemēram, ar 
tiešu piekļuvi, piekļuvi pēc pieprasījuma 
vai ar attiecīgās personas starpniecību, 
būt informēti par sodāmības reģistrā
iekļautiem notiesājošiem spriedumiem par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētiem 
nodarījumiem vai par ierobežojumiem 
veikt darbību, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar bērniem, ja šo ierobežojumu 
pamatā ir notiesājošs spriedums par kādu 
no 3. līdz 7. pantā minētiem 
nodarījumiem. Ja darba attiecību laikā 
rodas nopietnas aizdomas, darba devēji 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem šādu 
informāciju var pieprasīt arī pēc darbā 
pieņemšanas procedūras beigām.
Dalībvalstu iestādes, izmantojot visus 
atbilstošos līdzekļus un saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem nodrošina, ka šādu 
informāciju iespējams iegūt arī no citu 
dalībvalstu sodāmības reģistriem.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētais 
pasākums tiek ierakstīts sprieduma 
dalībvalsts sodāmības reģistrā.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka darba devēji, pieņemot 
darbiniekus profesionālai darbībai, kas 
ietver saskarsmi ar bērniem, ir tiesīgi no 
kompetentajām iestādēm iegūt 
informāciju par sodāmības reģistrā
iekļautiem notiesājošiem spriedumiem par 
kādu no 3. līdz 7. pantā minētiem 
nodarījumiem vai par jebkuru citu 
pasākumu, kurš saistīts ar minētajiem 
spriedumiem, kas liedz darbiniekiem 
īstenot darbību, kura ietver saskarsmi ar 
bērniem. Dalībvalstu iestādes, izmantojot 
visus atbilstošos līdzekļus un saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem nodrošina, ka šādu 
informāciju iespējams iegūt arī no citu 
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dalībvalstu sodāmības reģistriem.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētais 
pasākums tiek ierakstīts sprieduma 
dalībvalsts sodāmības reģistrā.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētais 
pasākums tiek ierakstīts sprieduma 
dalībvalsts sodāmības reģistrā. Dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka darba devēji, pieņemot 
darbiniekus jebkādai darbībai, kas ietver 
ciešu tuvumu ar bērniem, ir tiesīgi no 
kompetentajām iestādēm iegūt 
informāciju par sodu reģistrā iekļautiem 
notiesājošiem spriedumiem par kādu no 3. 
līdz 7. pantā minētiem nodarījumiem vai 
par jebkuru citu pasākumu, kurš saistīts 
ar minētajiem spriedumiem, kas liedz 
darbiniekiem īstenot darbību, kura ietver 
saskarsmi ar bērniem. Ja darba attiecību 
laikā rodas nopietnas aizdomas, darba 
devēji saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
šādu informāciju var pieprasīt arī pēc 
darbā pieņemšanas procedūras beigām. 
Dalībvalstu iestādes, izmantojot visus 
atbilstošos līdzekļus un saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem nodrošina, ka šādu 
informāciju iespējams iegūt arī no citu 
dalībvalstu sodāmības reģistriem.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētais 
pasākums tiek ierakstīts sprieduma 
dalībvalsts sodāmības reģistrā.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 1. punktā minētais 
pasākums tiek ierakstīts sprieduma 
dalībvalsts sodāmības reģistrā un Eiropas 
Sodāmības reģistru informācijas sistēmā 
(ECRIS), kad tā sāks darboties.
Dalībvalstis sadarbojas, lai izveidotu 
Eiropas izziņu par nesodāmību.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 7. panta 2. punkta un 
9. panta 2. punkta Padomes pamatlēmumā
2009/315/TI par to, kā organizēt un īstenot 
no sodāmības reģistra gūtas informācijas 
apmaiņu starp dalībvalstīm, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka nolūkā efektīvi īstenot 
pasākumu, ar kuru personai uz laiku vai 
pastāvīgi liedz veikt darbības, kas ietver 
regulāru saskarsmi ar bērniem, jo īpaši, ja 
lūguma iesniedzēja dalībvalsts uz piekļuvi 
konkrētām darbībām attiecina nosacījumus, 
lai nodrošinātu, ka kandidāti nav bijuši 
notiesāti par kādu no šīs direktīvas 3. līdz 
7. pantā minētajiem nodarījumiem, 
attiecīgās personas pilsonības dalībvalsts 
centrālā iestāde pēc pieprasījuma, kas 
iesniegts saskaņā ar minētā pamatlēmuma 
6. pantu, nosūta informāciju par tiesību 
ierobežošanu, kas izriet no notiesāšanas par 
kādu no šīs direktīvas 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, un ka personas 
datus saistībā ar šādu tiesību ierobežošanu, 
kas paredzēta šā pamatlēmuma 7. panta 
2. un 4. punktā, vienmēr izmanto šādam 
nolūkam.

3. Atkāpjoties no 7. panta 2. punkta un 
9. panta 2. punkta Padomes Pamatlēmumā
2009/315/TI par to, kā organizēt un īstenot 
no sodāmības reģistra gūtas informācijas 
apmaiņu starp dalībvalstīm, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka nolūkā efektīvi īstenot 
pasākumu, ar kuru personai uz laiku vai 
pastāvīgi liedz veikt profesionālu darbību 
un brīvprātīgu darbu, kas saistīts ar bērnu 
uzraudzību, jo īpaši, ja lūguma iesniedzēja 
dalībvalsts uz piekļuvi konkrētām 
darbībām attiecina nosacījumus, lai 
nodrošinātu, ka kandidāti nav bijuši 
notiesāti par kādu no šīs direktīvas 3. līdz 
7. pantā minētajiem nodarījumiem, 
attiecīgās personas pilsonības dalībvalsts 
centrālā iestāde pēc pieprasījuma, kas 
iesniegts saskaņā ar minētā pamatlēmuma 
6. pantu, nosūta informāciju par tiesību 
ierobežošanu, kas izriet no notiesāšanas par 
kādu no šīs direktīvas 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, un ka personas 
datus saistībā ar šādu tiesību ierobežošanu, 
kas paredzēta minētā pamatlēmuma 
7. panta 2. un 4. punktā, vienmēr izmanto 
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šādam nolūkam.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Mariya Nedelcheva

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 7. panta 2. punkta un 
9. panta 2. punkta Padomes pamatlēmumā
2009/315/TI par to, kā organizēt un īstenot 
no sodāmības reģistra gūtas informācijas 
apmaiņu starp dalībvalstīm, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka nolūkā efektīvi īstenot 
pasākumu, ar kuru personai uz laiku vai 
pastāvīgi liedz veikt darbības, kas ietver 
regulāru saskarsmi ar bērniem, jo īpaši, ja 
lūguma iesniedzēja dalībvalsts uz piekļuvi 
konkrētām darbībām attiecina nosacījumus, 
lai nodrošinātu, ka kandidāti nav bijuši 
notiesāti par kādu no šīs direktīvas 3. līdz 
7. pantā minētajiem nodarījumiem, 
attiecīgās personas pilsonības dalībvalsts 
centrālā iestāde pēc pieprasījuma, kas 
iesniegts saskaņā ar minētā pamatlēmuma 
6. pantu, nosūta informāciju par tiesību 
ierobežošanu, kas izriet no notiesāšanas par 
kādu no šīs direktīvas 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, un ka personas 
datus saistībā ar šādu tiesību ierobežošanu, 
kas paredzēta šā pamatlēmuma 7. panta 
2. un 4. punktā, vienmēr izmanto šādam 
nolūkam.

3. Atkāpjoties no 7. panta 2. punkta un 
9. panta 2. punkta Padomes Pamatlēmumā
2009/315/TI par to, kā organizēt un īstenot 
no sodāmības reģistra gūtas informācijas 
apmaiņu starp dalībvalstīm, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka nolūkā efektīvi īstenot 
pasākumu, ar kuru personai uz laiku vai 
pastāvīgi liedz veikt jebkāda veida 
darbību, kas ietver regulāru saskarsmi ar 
bērniem, jo īpaši, ja lūguma iesniedzēja 
dalībvalsts uz piekļuvi konkrētām 
darbībām attiecina nosacījumus, lai 
nodrošinātu, ka kandidāti nav bijuši 
notiesāti par kādu no šīs direktīvas 3. līdz 
7. pantā minētajiem nodarījumiem, 
attiecīgās personas pilsonības dalībvalsts 
centrālā iestāde pēc pieprasījuma, kas 
iesniegts saskaņā ar minētā pamatlēmuma 
6. pantu, nosūta informāciju par tiesību 
ierobežošanu, kas izriet no notiesāšanas par 
kādu no šīs direktīvas 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, un ka personas 
datus saistībā ar šādu tiesību ierobežošanu, 
kas paredzēta minētā pamatlēmuma 
7. panta 2. un 4. punktā, vienmēr izmanto 
šādam nolūkam.

Or. fr

Grozījums Nr. 230
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 7. panta 2. punkta un 
9. panta 2. punkta Padomes pamatlēmumā
2009/315/TI par to, kā organizēt un īstenot 
no sodāmības reģistra gūtas informācijas 
apmaiņu starp dalībvalstīm, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka nolūkā efektīvi īstenot 
pasākumu, ar kuru personai uz laiku vai 
pastāvīgi liedz veikt darbības, kas ietver 
regulāru saskarsmi ar bērniem, jo īpaši, ja 
lūguma iesniedzēja dalībvalsts uz piekļuvi 
konkrētām darbībām attiecina nosacījumus, 
lai nodrošinātu, ka kandidāti nav bijuši 
notiesāti par kādu no šīs direktīvas 3. līdz 
7. pantā minētajiem nodarījumiem, 
attiecīgās personas pilsonības dalībvalsts 
centrālā iestāde pēc pieprasījuma, kas 
iesniegts saskaņā ar minētā pamatlēmuma 
6. pantu, nosūta informāciju par tiesību 
ierobežošanu, kas izriet no notiesāšanas par 
kādu no šīs direktīvas 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, un ka personas 
datus saistībā ar šādu tiesību ierobežošanu, 
kas paredzēta šā pamatlēmuma 7. panta 
2. un 4. punktā, vienmēr izmanto šādam 
nolūkam.

3. Dalībvalstis pieprasa, lai iestādes 
pārliecinātos, ka kandidātiem uz amatiem 
darbam ar bērniem un/vai personām, kas 
ir regulārā saskarsmē ar bērniem, nav 
krimināli sodītas, tostarp par 
nodarījumiem, kas saistīti ar šīs direktīvas 
3. līdz 8. pantā minētajiem nodarījumiem. 
Attiecīgā gadījumā būtu jāpārbauda visu 
to dalībvalstu sodāmības reģistri, kurās 
kandidāts ir dzīvojis ilgāk nekā divus 
gadus. Atkāpjoties no 7. panta 2. punkta un 
9. panta 2. punkta Padomes Pamatlēmumā
2009/315/TI par to, kā organizēt un īstenot 
no sodāmības reģistra gūtas informācijas 
apmaiņu starp dalībvalstīm, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka nolūkā efektīvi īstenot 
pasākumu, ar kuru personai uz laiku vai 
pastāvīgi liedz veikt darbību, kas ietver 
regulāru saskarsmi ar bērniem, jo īpaši, ja 
lūguma iesniedzēja dalībvalsts uz piekļuvi 
konkrētām darbībām attiecina nosacījumus, 
lai nodrošinātu, ka kandidāti nav bijuši 
notiesāti par kādu no šīs direktīvas 3. līdz 
7. pantā minētajiem nodarījumiem, 
attiecīgās personas pilsonības dalībvalsts 
centrālā iestāde pēc pieprasījuma, kas 
iesniegts saskaņā ar minētā pamatlēmuma 
6. pantu, nosūta informāciju par tiesību 
ierobežošanu, kas izriet no notiesāšanas par 
kādu no šīs direktīvas 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, un ka personas 
datus saistībā ar šādu tiesību ierobežošanu, 
kas paredzēta minētā pamatlēmuma 
7. panta 2. un 4. punktā, vienmēr izmanto 
šādam nolūkam.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu obligāti jāprasa, lai pirms darba piedāvāšanas atlases pārbaudēs tiktu 
pārbaudīta ar bērniem saistīta amata vai pienākumu kandidātu sodāmība. Citādi prasība 
attiecas tikai uz sodāmības sarakstu publiskošanu, bet netiek prasīts, lai tie tiktu faktiski 
izmantoti.
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Grozījums Nr. 231
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 7. panta 2. punkta un 
9. panta 2. punkta Padomes pamatlēmumā
2009/315/TI par to, kā organizēt un īstenot 
no sodāmības reģistra gūtas informācijas 
apmaiņu starp dalībvalstīm, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka nolūkā efektīvi īstenot 
pasākumu, ar kuru personai uz laiku vai 
pastāvīgi liedz veikt darbības, kas ietver 
regulāru saskarsmi ar bērniem, jo īpaši, ja 
lūguma iesniedzēja dalībvalsts uz piekļuvi 
konkrētām darbībām attiecina nosacījumus, 
lai nodrošinātu, ka kandidāti nav bijuši 
notiesāti par kādu no šīs direktīvas 3. līdz 
7. pantā minētajiem nodarījumiem, 
attiecīgās personas pilsonības dalībvalsts 
centrālā iestāde pēc pieprasījuma, kas 
iesniegts saskaņā ar minētā pamatlēmuma 
6. pantu, nosūta informāciju par tiesību 
ierobežošanu, kas izriet no notiesāšanas par 
kādu no šīs direktīvas 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, un ka personas 
datus saistībā ar šādu tiesību ierobežošanu, 
kas paredzēta šā pamatlēmuma 7. panta 
2. un 4. punktā, vienmēr izmanto šādam 
nolūkam.

3. Dalībvalstis pieprasa, lai iestādes 
pārliecinātos, ka kandidātiem uz amatiem 
darbam ar bērniem un/vai personām, kas 
ir regulārā saskarsmē ar bērniem, nav 
krimināli sodītas, tostarp par 
nodarījumiem, kas saistīti ar šīs direktīvas 
3. līdz 8. pantā minētajiem nodarījumiem. 
Attiecīgā gadījumā būtu jāpārbauda visu 
to dalībvalstu sodāmības reģistri, kurās 
kandidāts ir dzīvojis ilgāk nekā divus 
gadus. Atkāpjoties no 7. panta 2. punkta un 
9. panta 2. punkta Padomes Pamatlēmumā
2009/315/TI par to, kā organizēt un īstenot 
no sodāmības reģistra gūtas informācijas 
apmaiņu starp dalībvalstīm, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka nolūkā efektīvi īstenot 
pasākumu, ar kuru personai uz laiku vai 
pastāvīgi liedz veikt darbību, kas ietver 
regulāru saskarsmi ar bērniem, jo īpaši, ja 
lūguma iesniedzēja dalībvalsts uz piekļuvi 
konkrētām darbībām attiecina nosacījumus, 
lai nodrošinātu, ka kandidāti nav bijuši 
notiesāti par kādu no šīs direktīvas 3. līdz 
7. pantā minētajiem nodarījumiem, 
attiecīgās personas pilsonības dalībvalsts 
centrālā iestāde pēc pieprasījuma, kas 
iesniegts saskaņā ar minētā pamatlēmuma 
6. pantu, nosūta informāciju par tiesību 
ierobežošanu, kas izriet no notiesāšanas par 
kādu no šīs direktīvas 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, un ka personas 
datus saistībā ar šādu tiesību ierobežošanu, 
kas paredzēta minētā pamatlēmuma 
7. panta 2. un 4. punktā, vienmēr izmanto 
šādam nolūkam.
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Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu obligāti jāprasa, lai pirms darba piedāvāšanas atlases pārbaudēs tiktu 
pārbaudīta ar bērniem saistīta amata vai pienākumu kandidātu sodāmība. Citādi prasība 
attiecas tikai uz sodāmības sarakstu publiskošanu, bet netiek prasīts, lai tie tiktu faktiski 
izmantoti.

Grozījums Nr. 232
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka darba 
devēji, pieņemot darbā tādas 
profesionālas un brīvprātīgas darbības 
veikšanai, kas saistīta ar bērnu 
uzraudzību, ir tiesīgi no kompetentajām 
iestādēm, kuras ņem vērā vajadzīgos 
drošības pasākumus, iegūt valsts vai 
vajadzības gadījumā Eiropas izziņu par 
nesodāmību attiecībā uz notiesājošu 
spriedumu neesamību par 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem vai jebkādiem 
citiem papildu pasākumiem saistībā ar 
šādiem notiesājošiem spriedumiem, kas 
liedz veikt profesionālu darbību un 
brīvprātīgu darbu, kurš saistīts ar bērnu 
uzraudzību. Ja darba attiecību laikā rodas 
nopietnas aizdomas, darba devēji saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem šādu izziņu var 
pieprasīt arī pēc darbā pieņemšanas 
procedūras beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var izskatīt iespēju 
pieņemt citus pasākumus saistībā ar 
nodarījumu izdarītājiem, piemēram, tādu 
personu reģistrēšana 
dzimumnoziedznieku reģistros, kuras ir 
notiesātas par 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem. Šiem reģistriem vajadzētu 
būt pieejamiem tikai tiesu iestādēm un/vai 
tiesībaizsardzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Būtu arī jāievieš dzimumnoziedznieku reģistri, nosakot ierobežojumu notiesātajiem 
nodarījumu izdarītājiem, kas rada lielu risku, izbraukt no valsts. Tas ļautu ātrāk notvert 
atkārtotu nodarījumu izdarītājus, un tam būtu preventīva ietekme uz personām, kas ir 
izdarījušas vai izdarīs nodarījumu, tādējādi novēršot noziegumus.

Grozījums Nr. 234
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants

Mantas arests un konfiskācija

Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka to 
kompetentās iestādes ir tiesīgas uzlikt 
arestu un konfiscēt šajā direktīvā minēto 
nodarījumu izdarīšanai izmantotos 
noziedzīgā nodarījuma rīkus un 
noziedzīgi iegūtos līdzekļus.

Or. en
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Grozījums Nr. 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ekonomiskos ieņēmumus, kas gūti, 
veicot konfiskāciju saistībā ar 
konstatētiem noziedzīgiem nodarījumiem, 
dalībvalstis apņemas izmantot noziegumu 
novēršanai, kā arī cietušo un viņu ģimeņu 
rehabilitācijai un atbalstam.

Or. it

Grozījums Nr. 236
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) uz laiku vai pastāvīgi liegt veikt 
jebkādu darbību, kas saistīta ar regulāru 
saskarsmi ar bērniem.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā tas ir noteikts fiziskām personām, arī juridiskajām personām vajadzētu aizliegt 
veikt darbību, kas ietver regulāru saskarsmi ar bērniem.

Grozījums Nr. 237
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz iespēju, ka bērnus, kas 
cietuši no 4. pantā un 5. panta 4. līdz 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, 
nesauc pie kriminālatbildības un tiem 

Dalībvalstis nodrošina, lai bērnus, kas 
cietuši no 4. pantā un 5. panta 4. līdz 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, 
nesauktu pie kriminālatbildības un lai tiem 
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nepiemēro sodus par iesaistīšanos 
noziedzīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

nepiemērotu sodus par iesaistīšanos 
nelikumīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai vardarbībā cietušajiem bērniem nodrošinātu vislabāko aizsardzību, dalībvalstīm būtu 
nevis tikai jāparedz iespēja, ka bērnus, kas ir iesaistīti nelikumīgās darbībās, kuru izdarīšana 
ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši pakļauti šiem nodarījumiem, nesauktu pie kriminālatbildības 
un lai tiem nepiemērotu sodus, bet tas ir jānodrošina.

Grozījums Nr. 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz iespēju, ka bērnus, kas 
cietuši no 4. pantā un 5. panta 4. līdz 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, 
nesauc pie kriminālatbildības un tiem 
nepiemēro sodus par iesaistīšanos 
noziedzīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

Dalībvalstis atbilstoši savu tiesību sistēmu 
pamatprincipiem veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka
kompetentās valsts iestādes ir tiesīgas 
nesaukt pie kriminālatbildības bērnus, kas 
cietuši no 4. pantā un 5. panta 4. līdz 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, un 
tiem nepiemērot sodus par iesaistīšanos 
nelikumīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Iliana Malinova Iotova

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz iespēju, ka bērnus, kas 
cietuši no 4. pantā un 5. panta 4. līdz 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, 

Dalībvalstis nodrošina, lai bērnus, kas 
cietuši no 4. pantā un 5. panta 4. līdz 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, 
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nesauc pie kriminālatbildības un tiem 
nepiemēro sodus par iesaistīšanos 
noziedzīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

nesauktu pie kriminālatbildības un lai tiem 
nepiemērotu sodus par iesaistīšanos 
nelikumīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz iespēju, ka bērnus, kas 
cietuši no 4. pantā un 5. panta 4. līdz 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, 
nesauc pie kriminālatbildības un tiem 
nepiemēro sodus par iesaistīšanos 
noziedzīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

Bērnus, kas cietuši no 4. pantā un 5. panta 
4. līdz 6. punktā minētajiem nodarījumiem, 
dalībvalstis nesauc pie kriminālatbildības 
un tiem nepiemēro sodus par iesaistīšanos 
nelikumīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

Or. en

Pamatojums

Cietušo bērnu nevar uzskatīt par spējīgu brīvprātīgi piekrist prostitūcijai vai piedalīties tādu 
attēlu uzņemšanā, kuros redzama vardarbība pret bērnu. Pie kriminālatbildības sauc tikai 
nodarījuma izdarītāju, neskatoties uz liecībām par „piekrišanu” no cietušā puses.

Grozījums Nr. 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz iespēju, ka bērnus, kas 
cietuši no 4. pantā un 5. panta 4. līdz 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, 
nesauc pie kriminālatbildības un tiem 
nepiemēro sodus par iesaistīšanos 
noziedzīgās darbībās, kuru piespiedu 

Bērnus, kas cietuši no 4. pantā un 5. panta 
4. līdz 6. punktā minētajiem nodarījumiem, 
dalībvalstis nesauc pie kriminālatbildības 
un tiem nepiemēro sodus par iesaistīšanos 
nelikumīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
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izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

pakļauti šiem nodarījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz iespēju, ka bērnus, kas 
cietuši no 4. pantā un 5. panta 4. līdz 
6. punktā minētajiem nodarījumiem, 
nesauc pie kriminālatbildības un tiem 
nepiemēro sodus par iesaistīšanos 
noziedzīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

Bērnus, kas cietuši no 4. pantā un 5. panta 
4. līdz 6. punktā minētajiem nodarījumiem, 
dalībvalstis nesauc pie kriminālatbildības 
un tiem nepiemēro sodus par iesaistīšanos 
noziedzīgās darbībās, kuru piespiedu 
izdarīšana ir tiešas sekas tam, ka viņi bijuši 
pakļauti šiem nodarījumiem.

Or. en

Pamatojums

Cietušo bērnu nevar uzskatīt par spējīgu brīvprātīgi piekrist prostitūcijai vai piedalīties tādu 
attēlu uzņemšanā, kuros redzama vardarbība pret bērnu. Pie kriminālatbildības sauc tikai 
nodarījuma izdarītāju, neskatoties uz liecībām par „piekrišanu” no cietušā puses.

Grozījums Nr. 243
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka izmeklēšana vai 
saukšana pie kriminālatbildības par 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 
3. līdz 7. pantā, nav atkarīga no nodarījumā 
cietušā iesnieguma vai izvirzītās 
apsūdzības un ka kriminālprocesu var 
turpināt arī tad, ja cietušais atsauc savu 
paziņojumu.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka izmeklēšanu veic, visu 
laiku paturot prātā bērna intereses un 
tiesības, un ka izmeklēšana vai saukšana 
pie kriminālatbildības par 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, nav atkarīga no 
nodarījumā cietušā iesnieguma vai 
izvirzītās apsūdzības un ka 
kriminālprocesu var turpināt arī tad, ja 
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cietušais atsauc savu liecību.

Or. en

Pamatojums

ANO Konvencijas par bērna tiesībām 3. pantā norādīts, ka bērna interesēm ir jābūt 
galvenajam principam visos juridiskajos instrumentos saistībā ar bērna tiesību aizsardzību, 
tostarp tiesību aktos, kas paredz vērsties pret seksuālu vardarbību pret bērniem, bērnu 
seksuālu izmantošanu un attēliem, kuros redzama vardarbība pret bērniem.

Grozījums Nr. 244
Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka izmeklēšana vai 
saukšana pie kriminālatbildības par 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 
3. līdz 7. pantā, nav atkarīga no nodarījumā 
cietušā iesnieguma vai izvirzītās 
apsūdzības un ka kriminālprocesu var 
turpināt arī tad, ja cietušais atsauc savu 
paziņojumu.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka izmeklēšana vai 
saukšana pie kriminālatbildības par 3. līdz 
7. pantā minētajiem nodarījumiem, nav 
atkarīga no nodarījumā cietušā vai viņa 
pārstāvja iesnieguma vai izvirzītās 
apsūdzības un ka kriminālprocesu var 
turpināt arī tad, ja cietušais atsauc savu 
liecību.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
izmeklēšanu veic, visu laiku paturot prātā 
bērna intereses un tiesības, un ka 
izmeklēšana vai saukšana pie 
kriminālatbildības par 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, nav atkarīga 
no nodarījumā cietušā iesnieguma vai 
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izvirzītās apsūdzības un ka 
kriminālprocesu var turpināt arī tad, ja 
cietušais atsauc savu liecību.

Or. en

Pamatojums

ANO Konvencijas par bērna tiesībām 3. pantā norādīts, ka bērna interesēm ir jābūt 
galvenajam principam visos juridiskajos instrumentos saistībā ar bērna tiesību aizsardzību, 
tostarp tiesību aktos, kas paredz vērsties pret seksuālu vardarbību pret bērniem, bērnu 
seksuālu izmantošanu un attēliem, kuros redzama vardarbība pret bērniem.

Grozījums Nr. 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai saukšanu pie 
kriminālatbildības par 3. pantā, 4. panta 
2. un 3. punktā un 5. līdz 11. punktā, kā arī 
5. panta 6. punktā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem varētu veikt 
pietiekamu laika periodu pēc tam, kad 
cietušais ir sasniedzis pilngadību, atbilstīgi 
konkrētā nodarījuma smaguma pakāpei.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai saukšanu pie 
kriminālatbildības par 3. pantā, 4. panta 
2. un 3. punktā un 5. līdz 11. punktā, kā arī 
5. panta 6. punktā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem varētu veikt 
pietiekamu laika periodu, kas ir vismaz 15 
gadi pēc tam, kad cietušais ir sasniedzis 
pilngadību, atbilstīgi konkrētā nodarījuma 
smaguma pakāpei.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Iliana Malinova Iotova

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai saukšanu pie 
kriminālatbildības par 3. pantā, 4. panta 2. 
un 3. punktā un 5. līdz 11. punktā, kā arī 
5. panta 6. punktā minētajiem 

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai saukšanu pie 
kriminālatbildības par 3. pantā, 4. panta 
2. un 3. punktā un 5. līdz 11. punktā, kā arī 
5. panta 6. punktā minētajiem 
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noziedzīgajiem nodarījumiem varētu veikt 
pietiekamu laika periodu pēc tam, kad 
cietušais ir sasniedzis pilngadību, atbilstīgi 
konkrētā nodarījuma smaguma pakāpei.

noziedzīgajiem nodarījumiem varētu veikt 
vismaz 20 gadus pēc tam, kad cietušais ir 
sasniedzis pilngadību, atbilstīgi konkrētā 
nodarījuma smaguma pakāpei. Šajā sakarā
Komisija veicina valstīs noteikto noilguma 
termiņu saskaņošanu, lai izvairītos no 
neskaidrībām vai kļūdām, kad 
tiesībaizsardzības iestādes veic pārrobežu 
izmeklēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka personām, nodaļām un 
dienestiem, kas ir atbildīgi par 3. līdz 
7. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu 
vai saukšanu pie kriminālatbildības, ir 
pieejami efektīvi izmeklēšanas instrumenti, 
pieļaujot iespēju veikt slepenas 
izmeklēšanas operācijas vismaz tajos 
gadījumos, kad ir izmantotas informācijas 
un komunikāciju tehnoloģijas.

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka personām, nodaļām un 
dienestiem, kas ir atbildīgi par 3. līdz 
7. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu 
vai saukšanu pie kriminālatbildības, ir 
pieejami efektīvi izmeklēšanas instrumenti.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izmeklēšanas struktūrvienības vai 
dienesti varētu identificēt personas, kas 
cietušas 3. līdz 7. pantā minētajos 
nodarījumos, jo īpaši analizējot bērnu 
pornogrāfijas materiālus, piemēram, 
fotogrāfijas un audiovizuālos ierakstus, 

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izmeklēšanas struktūrvienības vai 
dienesti varētu identificēt personas, kas 
cietušas 3. līdz 7. pantā minētajos 
nodarījumos.
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kas nosūtīti vai darīti pieejami, izmantojot 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izmeklēšanas struktūrvienības vai 
dienesti varētu identificēt personas, kas 
cietušas 3. līdz 7. pantā minētajos 
nodarījumos, jo īpaši analizējot bērnu 
pornogrāfijas materiālus, piemēram, 
fotogrāfijas un audiovizuālos ierakstus, kas 
nosūtīti vai darīti pieejami, izmantojot 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izmeklēšanas struktūrvienības vai 
dienesti saskaņā ar valsts vai ES tiesību 
aktiem par datu aizsardzību varētu 
identificēt personas, kas cietušas 3. līdz 
7. pantā minētajos nodarījumos, jo īpaši 
analizējot bērnu pornogrāfijas materiālus, 
piemēram, fotogrāfijas un audiovizuālos 
ierakstus, kas nosūtīti vai darīti pieejami, 
izmantojot informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izmeklēšanas struktūrvienības vai 
dienesti varētu identificēt personas, kas 
cietušas 3. līdz 7. pantā minētajos 
nodarījumos, jo īpaši analizējot bērnu 
pornogrāfijas materiālus, piemēram, 
fotogrāfijas un audiovizuālos ierakstus, kas 
nosūtīti vai darīti pieejami, izmantojot 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus
un sniedz atbalstu, lai izmeklēšanas 
struktūrvienības vai dienesti varētu 
identificēt personas, kas cietušas 3. līdz 
7. pantā minētajos nodarījumos, jo īpaši 
analizējot bērnu pornogrāfijas materiālus, 
piemēram, fotogrāfijas un audiovizuālos 
ierakstus, kas nosūtīti vai darīti pieejami, 
izmantojot informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstīm būtu vajadzīgie finanšu resursi un cilvēkresursi, lai nodrošinātu, 
ka struktūrvienības, tiklīdz tās būs izveidotas, ir pilnībā darbspējīgas un efektīvas.

Grozījums Nr. 252
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izmeklēšanas struktūrvienības vai 
dienesti varētu identificēt personas, kas 
cietušas 3. līdz 7. pantā minētajos 
nodarījumos, jo īpaši analizējot bērnu 
pornogrāfijas materiālus, piemēram, 
fotogrāfijas un audiovizuālos ierakstus, kas 
nosūtīti vai darīti pieejami, izmantojot 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus
un sniedz atbalstu, lai izmeklēšanas 
struktūrvienības vai dienesti varētu 
identificēt personas, kas cietušas 3. līdz 
7. pantā minētajos nodarījumos, jo īpaši 
analizējot bērnu pornogrāfijas materiālus, 
piemēram, fotogrāfijas un audiovizuālos 
ierakstus, kas nosūtīti vai darīti pieejami, 
izmantojot informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstīm būtu vajadzīgie finanšu resursi un cilvēkresursi, lai nodrošinātu, 
ka struktūrvienības, tiklīdz tās būs izveidotas, ir pilnībā darbspējīgas un efektīvas.

Grozījums Nr. 253
Vilija Blinkevičiūtė

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izmeklēšanas struktūrvienības vai 
dienesti varētu identificēt personas, kas 
cietušas 3. līdz 7. pantā minētajos 
nodarījumos, jo īpaši analizējot bērnu 
pornogrāfijas materiālus, piemēram, 
fotogrāfijas un audiovizuālos ierakstus, kas 
nosūtīti vai darīti pieejami, izmantojot 

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izmeklēšanas struktūrvienības vai 
dienesti varētu identificēt personas, kas 
cietušas 3. līdz 7. pantā minētajos 
nodarījumos, jo īpaši analizējot bērnu 
pornogrāfijas materiālus, piemēram, 
fotogrāfijas un audiovizuālos ierakstus, kas 
nosūtīti vai darīti pieejami, izmantojot 
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informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
Turklāt ir svarīgi, lai izmeklēšanā saistībā 
ar bērnu pornogrāfiju notiktu arī cietušo 
identificēšana. Izmeklēšanā ir svarīga 
policijas, NVO un sociālo dienestu 
sadarbība, lai cietušie bērni varētu saņemt 
atbilstošu palīdzību un atbalstu. Ir svarīgi 
lai šajā darbā būtu iesaistīti pienācīgi 
apmācīti speciālisti (skolotāji, psihologi, 
sociālie darbinieki, juristi), jo īpaši 
saistībā ar profilaktiskajiem pasākumiem 
un cietušo aizsardzību.

Or. lt

Grozījums Nr. 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izmeklēšanas struktūrvienības vai 
dienesti varētu identificēt personas, kas 
cietušas 3. līdz 7. pantā minētajos 
nodarījumos, jo īpaši analizējot bērnu 
pornogrāfijas materiālus, piemēram, 
fotogrāfijas un audiovizuālos ierakstus, kas 
nosūtīti vai darīti pieejami, izmantojot 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai izmeklēšanas struktūrvienības vai 
dienesti varētu identificēt personas, kas 
cietušas 3. līdz 7. pantā minētajos 
nodarījumos, jo īpaši analizējot bērnu 
pornogrāfijas materiālus, piemēram, 
fotogrāfijas un audiovizuālos ierakstus, kas 
nosūtīti vai darīti pieejami, izmantojot 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 
Šim nolūkam ievieš mehānismus, lai 
nodrošinātu tiesībaizsardzības iestāžu, 
tiesu iestāžu, sociālās labklājības iestāžu, 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju nozares un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju efektīvu 
sadarbību un savstarpēju zināšanu 
pārnesi. Policijai un sociālajiem 
dienestiem šādās lietās būtu jāstrādā 
kopā, lai pēc tam, kad bērni ir identificēti, 
tiktu veikti pienācīgi turpmākie pasākumi 
un lai viņi saņemtu pienācīgu aprūpi.

Or. en



AM\854749LV.doc 111/153 PE456.647v02-00

LV

Grozījums Nr. 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, lai attiecībā uz 
3. līdz 7. pantā minētajiem nodarījumiem 
iestādes, kas atbildīgas par šādu 
nodarījumu izmeklēšanu un 
kriminālvajāšanu, netiktu apietas, citām 
iestādēm, kurām atbilstoši krimināltiesību 
normām nav tāda pašas pilnvaras, veicot 
iekšēju izmeklēšanu. Šāda iekšēja 
izmeklēšana var būt informatīva rakstura, 
bet to nekādā gadījumā nevar pielīdzināt 
izmeklēšanai, ko veic atbilstoši 
krimināltiesību normām pilnvarotās 
iestādes, un nevar aizstāt.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Michèle Striffler

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, 
lai mudinātu visas personas, kuras zina vai 
tām labticīgi ir aizdomas par 3. līdz 
7. pantā minētajiem nodarījumiem, ziņot 
par to kompetentajiem dienestiem.
Dalībvalstis nodrošina, lai šādas personas 
varētu saukt pie kriminālatbildības par 
palīdzības nesniegšanu apdraudētai 
personai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 257
Iliana Malinova Iotova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis organizē informācijas 
kampaņas, kurās reklamē palīdzības 
tālruni 116, lai nodrošinātu, ka bērni zina 
par šāda tālruņa esamību.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai noteiktu savu jurisdikciju 
attiecībā uz nodarījumiem, kas minēti 3. 
līdz 7. pantā, ja:

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai noteiktu savu jurisdikciju 
attiecībā uz nodarījumiem, kas minēti 3. 
līdz 7. pantā un 21. pantā, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 259
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarījuma izdarītājs ir tās 
valstspiederīgais vai tās teritorijā ir viņa 
pastāvīgā dzīvesvieta; vai

b) nodarījuma izdarītājs ir tās 
valstspiederīgais; vai

Or. de
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Grozījums Nr. 260
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodarījums ir izdarīts pret tās 
valstspiederīgo vai personu, kuras 
pastāvīgā dzīvesvieta ir tās teritorijā; vai

c) nodarījums ir izdarīts pret tās 
valstspiederīgo; vai 

Or. de

Grozījums Nr. 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Bērniem, kuri cietuši 3. līdz 7. pantā 
minētajos noziedzīgajos nodarījumos, 
nodrošina palīdzību, atbalstu un 
aizsardzību, ņemot vērā bērna intereses.

1. Bērniem, kuri cietuši 3. līdz 7. pantā 
minētajos noziedzīgajos nodarījumos, 
nodrošina palīdzību, atbalstu un 
aizsardzību, ņemot vērā bērna intereses.
Būtu jāparedz, ka arī bērna vecāki vai 
aizbildņi — ja viņi nav aizdomās turamie 
par attiecīgo nodarījumu — saņem 
attiecīgu palīdzību un apmācību, lai 
palīdzētu saviem bērniem visā tiesas 
procesa gaitā un atlabšanas periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Sonia Alfano

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka pilnībā tiek 
īstenotas cietušo tiesības:
a) informējot cietušos bērnus par viņu 
tiesībām un pieejamajiem pakalpojumiem, 
kā arī — ja vien viņi nevēlas saņemt šo 
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informāciju — par pieteikuma 
izskatīšanu, apsūdzībām, vispārējo 
izmeklēšanas vai tiesas procesa gaitu un 
viņu lomu tajā, kā arī par lietas 
iznākumu;
b) vismaz gadījumos, kad cietušajiem vai 
viņu ģimenēm var draudēt briesmas —
nodrošinot, ka vajadzības gadījumā viņus 
brīdina par apsūdzēto vai notiesāto 
personu pagaidu vai galīgu atbrīvošanu;
c) aizsargājot cietušo bērnu privātumu, 
identitāti un reputāciju, atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem īstenojot pasākumus, lai 
nepieļautu jebkādas identificējošas 
informācijas publisku izplatīšanu;
d) garantējot viņu pašu, kā arī viņu 
ģimeņu un liecinieku aizsardzību pret 
iebiedēšanu, atriebību un nodarījumu 
atkārtošanu;
e) nodrošinot, ka tiesas un 
tiesībaizsardzības iestāžu telpās netiek 
pieļauta cietušo un nodarījuma izdarītāju 
saskarsme, ja vien kompetentās iestādes 
nenolemj, ka tas ir bērna interesēs, vai ja 
vien izmeklēšana vai tiesas process šādu 
saskarsmi neparedz.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek īstenotas cietušo tiesības, ierosinām Eiropas Padomes 
Konvencijas par bērnu aizsardzību pret seksuālo izmantošanu un seksuālo vardarbību (2007) 
30. pantā izklāstīto.

Grozījums Nr. 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja seksuāla vardarbība un seksuāla 
izmantošana ir notikusi ģimenē, paziņu 
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vai draugu lokā, sporta skolās, baznīcās 
vai citās vietās, kas ir bērna ierastajā 
ikdienas vidē, dalībvalstis nodrošina, lai 
būtu veikti pasākumi, kas vajadzīgi, lai 
sniegtu aizsardzību un palīdzību 
cietušajam bērnam, kā arī pārējiem 
ģimenes locekļiem, kuri nav saistīti ar 
nodarījuma izdarīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiklīdz kompetentajām iestādēm ir 
informācija, ka pret bērnu varētu būt 
izdarīts šīs direktīvas 3. līdz 7. pantā 
minētais nodarījums, veic cietušā bērna 
īpašo apstākļu individuālu izvērtēšanu, 
pienācīgi ņemot vērā bērna viedokli, 
vajadzības un bažas. Šajā izvērtēšanā 
piedalās sociālās labklājības iestādes, un 
tās mērķi ir šādi:
a) noteikt cietušā brieduma pakāpi;
b) konstatēt cietušā piekrišanas raksturu;
c) pārbaudīt cietušā vecumu;
d) konstatēt iespējamo psiholoģisko vai 
fizisko kaitējumu un to, vai notikusi 
piespiešana;
e) pārbaudīt, vai kādam ģimenes loceklim 
vai kādam citam, kas atradās ciešā 
saskarsmē ar bērnu, bija interešu 
konflikts.
Pamatojoties uz šo izvērtējumu, 
dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tiek veikti konkrēti 
pasākumi, lai īstermiņā un ilgtermiņā 
palīdzētu cietušajiem un atbalstītu tos 
saistībā ar fizisku, psiholoģisku un 
sociālu atlabšanu, tostarp nodrošinot 
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atbilstošu un drošu mājvietu, sniedzot 
materiālu palīdzību, medicīnisko aprūpi, 
kas ietver psiholoģisku palīdzību un 
konsultācijas, kā arī izglītības pieejamību.  
Pienācīgi jārūpējas arī par cietušajiem ar 
īpašām vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka palīdzība 
un atbalsts cietušajam nav atkarīgi no 
cietušā gribas sadarboties 
kriminālizmeklēšanā un/vai tiesas 
procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis nodrošina, lai bērna 
identitāte tiktu aizsargāta pirms un pēc 
kriminālprocesa, kā arī tā laikā neatkarīgi 
no viņa gribas sadarboties 
kriminālizmeklēšanā un/vai tiesas 
procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.d punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Dalībvalstu sociālās labklājības 
iestādes izveido saikni ar vietējām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai 
vietējiem atbalsta tīkliem, kas ir iesaistīti 
seksuālā vardarbībā vai izmantošanā 
cietušo aizsardzībā vai palīdzības 
sniegšanā viņiem, lai nodrošinātu, ka 
cietušajiem ir vajadzīgā aizsardzība un 
palīdzība un ka arī attiecīgu laiku pēc 18 
gadu sasniegšanas viņi turpina saņemt 
atbilstošu atbalstu un aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka pilnībā tiek 
īstenotas cietušo tiesības:
a) informējot cietušos bērnus par viņu 
tiesībām un pieejamajiem pakalpojumiem, 
kā arī — ja vien viņi nevēlas saņemt šo 
informāciju — par pieteikuma 
izskatīšanu, apsūdzībām, vispārējo 
izmeklēšanas vai tiesas procesa gaitu un 
viņu lomu tajā, kā arī par lietas 
iznākumu;
b) vismaz gadījumos, kad cietušajiem vai 
viņu ģimenēm var draudēt briesmas —
nodrošinot, ka vajadzības gadījumā viņus 

brīdina par apsūdzēto vai notiesāto 
personu pagaidu vai galīgu atbrīvošanu;
c) aizsargājot cietušo bērnu privātumu, 
identitāti un reputāciju, atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem īstenojot pasākumus, lai 
nepieļautu jebkādas identificējošas 
informācijas publisku izplatīšanu;
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d) garantējot viņu pašu, kā arī viņu 
ģimeņu un liecinieku aizsardzību pret 
iebiedēšanu, atriebību un nodarījumu 
atkārtošanu;
e) nodrošinot, ka tiesas un 
tiesībaizsardzības iestāžu telpās netiek 
pieļauta cietušo un nodarījuma izdarītāju 
saskarsme, ja vien kompetentās iestādes 
nenolemj, ka tas ir bērna interesēs, vai ja 
vien izmeklēšana vai tiesas process šādu 
saskarsmi neparedz.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek īstenotas cietušo tiesības, ierosinām Eiropas Padomes 
Konvencijas par bērnu aizsardzību pret seksuālo izmantošanu un seksuālo vardarbību (2007) 
30. pantā izklāstīto.

Grozījums Nr. 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
18. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Palīdzība un atbalsts cietušajiem svītrots
1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
nodrošinot, ka cietušajiem tiek sniegta 
palīdzība un atbalsts pirms 
kriminālprocesa, tā laikā un attiecīgu 
laiku pēc tā, lai minētās personas varētu 
īstenot tiesības, kas paredzētas Padomes 
Pamatlēmumā 2001/220/TI par cietušo 
statusu kriminālprocesā, kā arī šajā 
direktīvā paredzētās tiesības.
2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka īpašie pasākumi 
cietušo bērnu īstermiņa un ilgtermiņa 
aizsardzībai un atbalstam viņu fiziskās un 
psiholoģiski sociālās atveseļošanās laikā 
tiek īstenoti pēc katra cietušā bērna īpašo 
apstākļu individuālas izvērtēšanas, 
pienācīgi ņemot vērā bērna viedokli, 
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vajadzības un bažas.
3. Personas, kas cietušas 3. līdz 7. pantā 
minētajos nodarījumos, ir jāuzskata par 
īpaši neaizsargātiem cietušajiem saskaņā 
ar Padomes Pamatlēmuma 2001/220/TI 
2. panta 2. punktu, 8. panta 4. punktu un 
14. panta 1. punktu.
4. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu pienācīgu palīdzību cietušā 
ģimenei. Konkrēti, ja tas ir vajadzīgs un 
iespējams, dalībvalstis attiecībā uz šīm 
ģimenēm piemēro 4. pantu 
Pamatlēmumā 2001/220/TI.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
nodrošinot, ka cietušajiem tiek sniegta 
palīdzība un atbalsts pirms 
kriminālprocesa, tā laikā un attiecīgu 
laiku pēc tā, lai minētās personas varētu 
īstenot tiesības, kas paredzētas Padomes 
Pamatlēmumā 2001/220/TI par cietušo 
statusu kriminālprocesā, kā arī šajā 
direktīvā paredzētās tiesības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārcelts uz 19. pantu.

Grozījums Nr. 271
Georgios Papanikolaou

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
nodrošinot, ka cietušajiem tiek sniegta 
palīdzība un atbalsts pirms 
kriminālprocesa, tā laikā un attiecīgu laiku 
pēc tā, lai minētās personas varētu īstenot 
tiesības, kas paredzētas Padomes 
Pamatlēmumā 2001/220/TI12 par cietušo 
statusu kriminālprocesā, kā arī šajā 
direktīvā paredzētās tiesības.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
nodrošinot, ka cietušajiem tiek sniegta 
palīdzība un atbalsts pirms 
kriminālprocesa, tā laikā un attiecīgu laiku 
pēc tā, lai minētās personas varētu īstenot 
tiesības, kas paredzētas Padomes 
Pamatlēmumā 2001/220/TI par cietušo 
statusu kriminālprocesā, kā arī šajā 
direktīvā paredzētās tiesības. Dalībvalstis 
jo īpaši veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to bērnu aizsardzību, kuri 
ziņo par vardarbību, kas notikusi ierastajā 
draugu vai ģimenes lokā.

Or. el

Grozījums Nr. 272
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka bērnam 
tiek sniegta palīdzība un atbalsts, tiklīdz 
kompetentajām iestādēm ir informācija, 
ka pret bērnu varētu būt izdarīts 3. līdz 
7. pantā minētais nodarījums.

Or. en

Pamatojums

Pārliecinoša bērnu aizsardzība valstī un bērniem pielāgota tiesu sistēma ir vissvarīgais bērnu 
aizsardzībai pret noziegumiem, uz kuriem attiecas šis direktīvas priekšlikums. Direktīvas 
priekšlikums būtu jāgroza, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs tiek izveidotas bērnu 
aizsardzības sistēmas un daudznozaru sistēmas.
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Grozījums Nr. 273
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.b punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka bērnam ir 
pieejama informācija par viņa tiesībām, jo 
īpaši par palīdzību un atbalstu, tiklīdz 
kompetentajām iestādēm ir informācija, 
ka pret bērnu varētu būt izdarīts 3. līdz 
7. pantā minētais nodarījums.

Or. en

Pamatojums

Pārliecinoša bērnu aizsardzība valstī un bērniem pielāgota tiesu sistēma ir vissvarīgais bērnu 
aizsardzībai pret noziegumiem, uz kuriem attiecas šis direktīvas priekšlikums. Direktīvas 
priekšlikums būtu jāgroza, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs tiek izveidotas bērnu 
aizsardzības sistēmas un daudznozaru sistēmas.

Grozījums Nr. 274
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka palīdzība 
un atbalsts cietušajam nav atkarīgi no 
cietušā gribas sadarboties 
kriminālizmeklēšanā, kriminālvajāšanā 
un tiesas sēdē.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka bērnam 
tiek sniegta palīdzība un atbalsts, tiklīdz 
kompetentajām iestādēm ir informācija, 
ka pret bērnu varētu būt izdarīts 3. līdz 
7. pantā minētais nodarījums.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.b punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka bērnam ir 
pieejama informācija par viņa tiesībām, jo 
īpaši par palīdzību un atbalstu, tiklīdz 
kompetentajām iestādēm ir informācija, 
ka pret bērnu varētu būt izdarīts 3. līdz 
7. pantā minētais nodarījums.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka īpašie pasākumi cietušo 
bērnu īstermiņa un ilgtermiņa aizsardzībai 
un atbalstam viņu fiziskās un psiholoģiski 
sociālās atveseļošanās laikā tiek īstenoti
pēc katra cietušā bērna īpašo apstākļu 
individuālas izvērtēšanas, pienācīgi ņemot
vērā bērna viedokli, vajadzības un bažas.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka īpašos pasākumus
cietušo bērnu īstermiņa un ilgtermiņa 
aizsardzībai un atbalstam viņu fiziskās un 
psiholoģiski sociālās atveseļošanās laikā 
veic pēc katra cietušā bērna īpašo apstākļu 
individuālas izvērtēšanas, un dalībvalstis 
šim nolūkam izveido individuālas 
rehabilitācijas programmas, kurās
pienācīgi ņemts vērā bērna viedoklis, viņa 
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vajadzības un bažas.

Or. it

Grozījums Nr. 278
Sonia Alfano

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu efektīvas bērnu 
aizsardzības sistēmas un daudznozaru 
struktūras ar mērķi īstermiņa un 
ilgtermiņā nodrošināt nepieciešamo 
palīdzību un atbalstu cietušajiem, vai nu 
valsts iestādēs nodrošinot īpašu apmācītus 
darbiniekus, vai arī atzīstot un finansējot 
cietušo atbalsta organizācijas, tostarp 
nevalstiskās organizācijas, citas 
atbilstošas organizācijas vai citus 
pilsoniskās sabiedrības veidojumus, kas ir 
iesaistīti palīdzības sniegšanā cietušajiem.

Or. en

Pamatojums

Pārliecinoša bērnu aizsardzība valstī un bērniem pielāgota tiesu sistēma ir vissvarīgais bērnu 
aizsardzībai pret noziegumiem, uz kuriem attiecas šis direktīvas priekšlikums. Direktīvas 
priekšlikums būtu jāgroza, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs tiek izveidotas bērnu 
aizsardzības sistēmas un daudznozaru sistēmas.

Grozījums Nr. 279
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai izveidotu efektīvas bērnu 
aizsardzības sistēmas un daudznozaru 
struktūras ar mērķi īstermiņa un 
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ilgtermiņā nodrošināt nepieciešamo 
palīdzību un atbalstu cietušajiem, vai nu 
valsts iestādēs nodrošinot īpašu apmācītus 
darbiniekus, vai arī atzīstot un finansējot 
cietušo atbalsta organizācijas, tostarp 
nevalstiskās organizācijas, citas 
atbilstošas organizācijas vai citus 
pilsoniskās sabiedrības veidojumus, kas ir 
iesaistīti palīdzības sniegšanā cietušajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis veic pasākumus, lai sniegtu 
palīdzību un atbalstu cietušā ģimenei. 
Konkrētāk, attiecīgā gadījumā dalībvalstis 
šīm ģimenēm piemēro 
Pamatlēmuma 2001/220/TI 4. pantu
neatkarīgi no tā, vai kriminālizmeklēšana 
vai tiesas process ir uzsākts.

Or. en

Pamatojums

Pārliecinoša bērnu aizsardzība valstī un bērniem pielāgota tiesu sistēma ir vissvarīgais bērnu 
aizsardzībai pret noziegumiem, uz kuriem attiecas šis direktīvas priekšlikums. Direktīvas 
priekšlikums būtu jāgroza, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs tiek izveidotas bērnu 
aizsardzības sistēmas un daudznozaru sistēmas.

Grozījums Nr. 281
Mariya Nedelcheva

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pasākumus, lai sniegtu palīdzību un 
atbalstu cietušā ģimenei. Konkrētāk, 
attiecīgā gadījumā dalībvalstis attiecībā uz 
šīm ģimenēm piemēro Pamatlēmuma 
2001/220/TI 4. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 282
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis veic pasākumus, lai sniegtu 
palīdzību un atbalstu cietušā ģimenei. 
Konkrētāk, attiecīgā gadījumā dalībvalstis 
ģimenēm piemēro Pamatlēmuma 
2001/220/TI 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
normatīvos vai citus pasākumus, lai 
veicinātu un atbalstītu informācijas 
dienestu, piemēram, palīdzības tālruņa 
numuru vai interneta palīdzības dienestu, 
izveidi, lai konfidenciāli vai pienācīgi 
ņemot vērā zvanītāju anonimitāti, sniegtu 
viņiem padomus.

Or. en
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Grozījums Nr. 284
Sonia Alfano

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
normatīvos vai citus pasākumus, lai 
veicinātu un atbalstītu informācijas 
dienestu, piemēram, palīdzības tālruņa 
numuru vai interneta palīdzības dienestu, 
izveidi, lai konfidenciāli vai pienācīgi 
ņemot vērā zvanītāju anonimitāti, sniegtu 
viņiem padomus.

Or. en

Pamatojums

Pārliecinoša bērnu aizsardzība valstī un bērniem pielāgota tiesu sistēma ir vissvarīgais bērnu 
aizsardzībai pret noziegumiem, uz kuriem attiecas šis direktīvas priekšlikums. Direktīvas 
priekšlikums būtu jāgroza, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs tiek izveidotas bērnu 
aizsardzības sistēmas un daudznozaru sistēmas.

Grozījums Nr. 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
19. pants – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cietušo bērnu aizsardzība 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā

Cietušo bērnu aizsardzība, kā arī atbalsts 
un palīdzība viņiem kriminālizmeklēšanā 
un tiesas procesā

Or. en

Grozījums Nr. 286
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai informētu cietušos par 
viņu tiesībām un pieejamajiem 
pakalpojumiem, kā arī — ja vien viņi 
nevēlas saņemt šo informāciju — par 
pieteikuma izskatīšanu, apsūdzībām, 
vispārējo izmeklēšanas vai tiesas procesa 
gaitu un viņu lomu tajā, kā arī par lietas 
iznākumu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to NVO lielo pieredzi, kas strādā ar cietušajiem bērniem, 19. pantā nav iekļauti 
daudzi svarīgi atbilstoši pasākumi, lai kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā aizsargātu 
cietušos.

Grozījums Nr. 287
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.b punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
cietušajiem tiek sniegta palīdzība un 
atbalsts pirms kriminālprocesa, tā laikā 
un attiecīgu laiku pēc tā, lai viņi varētu 
īstenot tiesības, kas paredzētas Padomes 
Pamatlēmumā 2001/220/TI  par cietušo 
statusu kriminālprocesā, kā arī šajā 
direktīvā paredzētās tiesības.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to NVO lielo pieredzi, kas strādā ar cietušajiem bērniem, 19. pantā nav iekļauti 
daudzi svarīgi atbilstoši pasākumi, lai kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā aizsargātu 
cietušos.
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Grozījums Nr. 288
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.c punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā 
ievēro bērna intereses.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to NVO lielo pieredzi, kas strādā ar cietušajiem bērniem, 19. pantā nav iekļauti 
daudzi svarīgi atbilstoši pasākumi, lai kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā aizsargātu 
cietušos.

Grozījums Nr. 289
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.d punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
izmeklēšanu veic ātri un bez nepamatotas 
kavēšanās.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to NVO lielo pieredzi, kas strādā ar cietušajiem bērniem, 19. pantā nav iekļauti 
daudzi svarīgi atbilstoši pasākumi, lai kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā aizsargātu 
cietušos.

Grozījums Nr. 290
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.e punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
izmeklēšanā un kriminālprocesā bērns 
netiek vēl vairāk traumēts.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to NVO lielo pieredzi, kas strādā ar cietušajiem bērniem, 19. pantā nav iekļauti 
daudzi svarīgi atbilstoši pasākumi, lai kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā aizsargātu 
cietušos.

Grozījums Nr. 291
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.f punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f Visas dalībvalstis saistībā ar 
izmeklēšanu un tiesas procesu piemēro 
Pamatlēmuma 2001/220/TI 13. panta 
1. un 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to NVO lielo pieredzi, kas strādā ar cietušajiem bērniem, 19. pantā nav iekļauti 
daudzi svarīgi atbilstoši pasākumi, lai kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā aizsargātu 
cietušos.

Grozījums Nr. 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka tiesu iestādes 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka cietušajam bērnam ir 
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kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā 
cietušajam bērnam saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem piešķir īpašu pārstāvi 
gadījumos, kad vecāku tiesību turētājiem 
nav atļauts pārstāvēt bērnu interešu 
konflikta dēļ, kas pastāv starp viņiem un 
cietušo bērnu, vai ja bērns ir bez 
pavadoņa vai atšķirts no ģimenes.

dots pienācīgs laiks, lai izlemtu, vai viņš 
kriminālprocesā sadarbosies ar 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Personas, kas cietušas 3. līdz 7. pantā 
minētajos nodarījumos, uzskata par īpaši 
neaizsargātiem cietušajiem saskaņā ar 
Pamatlēmuma 2001/220/TI 2. panta 
2. punktu, 8. panta 4. punktu un 14. panta 
1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis veic pasākumus, lai sniegtu 
palīdzību un atbalstu cietušā ģimenei. 
Konkrētāk, ja tas ir vajadzīgs un 
iespējams, dalībvalstis šīm ģimenēm 
piemēro Padomes Pamatlēmuma 
2001/220/TI 4. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.c punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesu 
iestādes kriminālizmeklēšanā un tiesas 
procesā cietušajam bērnam ieceļ īpašu 
pārstāvi gadījumos, kad personām, kurām 
ir vecāku atbildība, saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem nav atļauts pārstāvēt bērnu 
interešu konflikta dēļ, kas pastāv starp 
viņiem un cietušo bērnu, vai ja bērns ir 
bez pavadoņa vai atšķirts no ģimenes.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai informētu cietušos par 
viņu tiesībām un pieejamajiem 
pakalpojumiem, kā arī — ja vien viņi 
nevēlas saņemt šo informāciju — par 
pieteikuma izskatīšanu, apsūdzībām, 
vispārējo izmeklēšanas vai tiesas procesa 
gaitu un viņu lomu tajā, kā arī par lietas 
iznākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.b punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
cietušajiem tiek sniegta palīdzība un 
atbalsts pirms kriminālprocesa, tā laikā 
un attiecīgu laiku pēc tā, lai viņi varētu 
īstenot tiesības, kas paredzētas Padomes 
Pamatlēmumā 2001/220/TI par cietušo 
statusu kriminālprocesā, kā arī šajā 
direktīvā paredzētās tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.c punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
kriminālizmeklēšanā un tiesas procesā 
ievēro bērna intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.d punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
izmeklēšanu veic ātri un bez nepamatotas 
kavēšanās.

Or. en
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Grozījums Nr. 300
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.e punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
izmeklēšanā un kriminālprocesā bērns 
netiek vēl vairāk traumēts.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.f punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f Visas dalībvalstis saistībā ar 
izmeklēšanu un tiesas procesu piemēro 
Pamatlēmuma 2001/220/TI 13. panta 
1. un 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cietušajiem 
bērniem būtu tūlītēja piekļuve bezmaksas
juridiskām konsultācijām un bezmaksas
juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas pieprasīšanas nolūkos.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cietušajiem 
bērniem nekavējoties būtu pieejama
juridiskā palīdzība un atbilstoši cietušā 
statusam attiecīgajā tiesību sistēmā 
juridiska pārstāvība, tostarp kompensācijas 
pieprasīšanas nolūkos. Juridiskā palīdzība 
un juridiskā pārstāvība ir bezmaksas, ja 
cietušajam nav pietiekamu finanšu 
līdzekļu.
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Or. de

Pamatojums

Dažādās dalībvalstīs pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz cietušā statusu 
kriminālprocesā. Vispirms var būt nepieciešams neapšaubāmi konstatēt, ka attiecīgā persona 
tiešām ir cietušais. Tādēļ ir vajadzīga atsauce uz valsts tiesību sistēmu.

Grozījums Nr. 303
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cietušajiem 
bērniem būtu tūlītēja piekļuve bezmaksas 
juridiskām konsultācijām un bezmaksas 
juridiskajai pārstāvībai, tostarp 
kompensācijas pieprasīšanas nolūkos.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem bērniem 
nekavējoties būtu pieejama bezmaksas 
juridiskā palīdzība un bezmaksas juridiskā
pārstāvība, tostarp kompensācijas 
pieprasīšanas nolūkos. Juridiskā palīdzība 
un juridiskā pārstāvība ir bezmaksas, ja 
cietušajam nav pietiekamu finanšu 
līdzekļu.

Or. de

Grozījums Nr. 304
Ernst Strasser

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ba punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) cietušā bērna pratināšana pēc iespējas 
notiek bez nodarījuma izdarītāja 
klātbūtnes;

Or. en

Grozījums Nr. 305
Iliana Malinova Iotova

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ba punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) cietušā bērna pratināšana notiek bez 
nodarījuma izdarītāja klātbūtnes;

Or. en

Grozījums Nr. 306
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 3. līdz 7. punktā minēto 
nodarījumu kriminālizmeklēšanā cietušā 
bērna vai, attiecīgā gadījumā, bērna kā 
liecinieka uzklausīšanu var ierakstīt 
videolentē un ka šos videoierakstus var 
izmantot kā pierādījumus kriminālprocesā 
tiesā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktu noteikumiem.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 3. līdz 7. pantā minēto 
nodarījumu kriminālizmeklēšanā cietušā 
bērna vai attiecīgā gadījumā bērna kā 
liecinieka pratināšanu var ierakstīt 
videolentē, ja konkrētās lietas izskatīšana 
liecina, ka tas ir vajadzīgs, un ka šos 
videoierakstus var izmantot kā 
pierādījumus krimināllietas izskatīšanā
tiesā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktu noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Ar direktīvu nebūtu jāparedz, ka parasti visas pratināšanas, tostarp policijas vai prokurora 
veikto pratināšanu, ieraksta videolentē. Turklāt pratināšanas ierakstīšana videolentē uzreiz 
nenozīmē, ka tas ir bērna interesēs.

Grozījums Nr. 307
Cecilia Wikström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai — ja tas ir cietušā bērna 
interesēs un ņemot vērā citus svarīgākus 
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iemeslus — nodrošinātu cietušo 
privātumu, sargātu viņu identitāti un viņu 
reputāciju, un neļautu atklātībā izplatīt 
nekādu informāciju, ar kuru viņus varētu 
identificēt.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
20.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Preventīvi pasākumi

1. Dalībvalstis veic tādus atbilstošus 
pasākumus kā informēšanas un 
informētības veicināšanas kampaņas, 
pētniecības un izglītības programmas —
vajadzības gadījumā sadarbībā ar 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
vietējiem atbalsta tīkliem —, lai veicinātu 
informētību un samazinātu risku, ka 
bērni varētu kļūt par cietušajiem saistībā 
ar seksuālu vardarbību, seksuālu 
izmantošanu vai attēliem, kuros redzama 
seksuāla vardarbība pret bērniem. Šiem 
pasākumiem jābūt orientētiem uz visām 
iesaistītajām pusēm, tostarp bērniem, 
vecākiem un izglītības darbiniekiem, lai 
viņi iemācītos atpazīt seksuālas 
vardarbības pazīmes gan tiešsaistē, gan 
bezsaistē.
2. Izveido palīdzības tālruņa numurus, lai 
radītu drošu un anonīmu saziņas kanālu 
starp bērniem, kas ir vai varētu būt 
cietušie, un attiecīgo pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju vai vietējo 
atbalsta tīklu darbiniekiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 309
Manfred Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai
nodrošinātu efektīvas intervences 
programmas vai pasākumus ar mērķi 
novērst un mazināt risku saistībā ar 
atkārtotiem seksuāla rakstura 
nodarījumiem pret bērniem. Šādām 
programmām vai pasākumiem jābūt 
pieejamiem jebkurā kriminālprocesa 
posmā, gan ieslodzījuma vietā, gan ārpus 
tās, saskaņā valsts tiesību aktu 
nosacījumiem.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu efektīvas intervences 
programmas vai pasākumus ar mērķi 
novērst un mazināt risku saistībā ar 
atkārtotiem seksuāla rakstura 
nodarījumiem pret bērniem.

Or. de

Pamatojums

Pirmstiesas aizturēšanas laikā ir sarežģīti veikt ārstnieciskos pasākumus. Tie ir jāturpina 
noteiktu laikposmu, un, ņemot vērā neskaidro pirmstiesas aizturēšanas ilgumu,  iespēja tos 
lietderīgi organizēt ir neliela. Turklāt, kad spriedums kļūst neatceļams, tas noteikti ir saistīts 
ar pārcelšanos, tādējādi terapijas turpināšanu nebūtu iespējams garantēt. Turklāt minētais 
varētu būt pretrunā ar nevainīguma prezumpciju un nodarījumu izdarītāju tiesībām 
kriminālprocesā (piem., tiesības neizteikties).

Grozījums Nr. 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai, vajadzības gadījumā ņemot vērā 
1. punktā minēto izvērtējumu,
nodrošinātu, ka personām, kuras 
notiesātas par 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem,

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kriminālprocesā, kas 
attiecas uz jebkādu no 3. līdz 7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, ar mērķi pēc 
iespējas novērst turpmāku kaitējumu 
cietušajam var tikt izdots rīkojums, lai:

Or. en
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Grozījums Nr. 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tiek sniegta pilnīga informācija par 
iemesliem ierosināt piekļuvi īpašām 
programmām vai pasākumiem;

c) vajadzības gadījumā pēc iespējas netiek 
pieļauta cietušā(-o) vizuāls kontakts ar 
nodarījuma izdarītāju(-iem), tostarp ziņu 
sniegšanas laikā, piemēram, pratināšanā 
un pretējās puses liecinieku pratināšanā, 
proti, izmantojot atbilstošas komunikāciju 
tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
21. pants – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To tīmekļa vietņu bloķēšana, kuras ietver
bērnu pornogrāfiju

To tīmekļa vietņu izņemšana, kurās ir
bērnu pornogrāfija

Or. en

Grozījums Nr. 313
Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
21. pants – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To tīmekļa vietņu bloķēšana, kuras ietver
bērnu pornogrāfiju

Tehniski pasākumi, lai likvidētu tīmekļa 
vietnes, kurās ir materiāli, kur redzama 
vardarbība pret bērniem

Or. en

Grozījums Nr. 314
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 



AM\854749LV.doc 139/153 PE456.647v02-00

LV

Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
21. pants – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To tīmekļa vietņu bloķēšana, kuras ietver
bērnu pornogrāfiju

Pasākumi pret tīmekļa vietnēm, kurās ir
attēli, kur redzama vardarbība pret 
bērniem

Or. en

Grozījums Nr. 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
21. pants – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To tīmekļa vietņu bloķēšana, kuras ietver
bērnu pornogrāfiju

Tehniski pasākumi, lai likvidētu tīmekļa 
vietnes, kurās ir materiāli, kur redzama 
seksuāla vardarbība pret bērniem

Or. en

Grozījums Nr. 316
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
21. pants – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To tīmekļa vietņu bloķēšana, kuras ietver
bērnu pornogrāfiju

Tehniski pasākumi, lai dzēstu bērnu 
pornogrāfiju tiešsaistē

Or. en

Grozījums Nr. 317
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka tiek izņemtas tīmekļa 
vietnes, kurās ir attēli, kur redzama 
vardarbība pret bērniem, vai caur kurām 
šādus attēlus izplata.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 318
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai to teritorijās varētu bloķēt interneta 
lietotāju pieeju tādām interneta lapām, 
kas ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju. 
Bloķēšanai piemēro attiecīgus drošības 
pasākumus, it īpaši, lai nodrošinātu to, ka 
bloķēšana aprobežojas tikai ar to, kas ir 
vajadzīgs, ka lietotājus informē, kāpēc 

svītrots



AM\854749LV.doc 141/153 PE456.647v02-00

LV

pieeja ir bloķēta, un ka satura 
nodrošinātājus, ja tas ir iespējams, 
informē par iespēju to apstrīdēt.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 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

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos juridiskos 
pasākumus, lai panāktu, ka tīmekļa lapas, 
kurās ir attēli, kur redzama vardarbība 
pret bērniem, vai caur kurām šādus attēlus
izplata, tiek izņemtas no to avota.



PE456.647v02-00 142/153 AM\854749LV.doc

LV

informē par iespēju to apstrīdēt.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka tiek izņemtas tīmekļa 
lappuses, kurās ir bērnu pornogrāfija vai 
caur kurām to izplata.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai panāktu, ka saskaņā ar valstī spēkā 
esošo kārtību tiek izņemtas tīmekļa
lappuses, kurās ir bērnu pornogrāfija vai 
caur kurām to izplata.

Or. en
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Grozījums Nr. 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos juridiskos 
pasākumus, lai ātri no to avotā izņemtu 
materiālus, kuros redzama seksuāla 
vardarbība pret bērniem un kuri glabājas 
tīmekļa lappusēs vai caur tām tiek izplatīti 
neatkarīgi no tā, vai šo lappušu 
mitināšana notiek ES vai citās valstīs. 
Izņemšanai no avota piemēro precīzus 
tiesas un juridiskās drošības pasākumus, 
jo īpaši, lai nodrošinātu pierādījumu 
saglabāšanu kriminālizmeklēšanas 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai panāktu, ka informācijas un 
komunikāciju līdzekļos nekavējoties tiek 
izņemti materiāli, kuros attēlotas 
seksuālas darbības ar personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem. Šāda satura 
izņemšanu veic saskaņā ar valstī spēkā 
esošo kārtību un ievērojot attiecīgus 
drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
izņemšana aprobežojas tikai ar to, kas ir 
obligāti vajadzīgs. Eiropas Savienība arī 
ved sarunas ar trešām valstīm, lai 
nodrošinātu, ka šāda satura materiāli tiek 
ātri izņemti no šo valstu teritorijā 
esošajiem serveriem. Turklāt dalībvalstis 
un Savienības iestādes, kā arī Eiropols 
pastiprina sadarbību ar starptautiskajiem 
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ziņošanas punktiem, piemēram, INHOPE, 
ar mērķi ātri likvidēt šādu saturu.

Or. de

Grozījums Nr. 325
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka droši un ātri tiek 
izņemtas tīmekļa lappuses, kurās ir bērnu
pornogrāfija vai caur kurām to izplata.
Līdz izņemšanai dalībvalstis veic 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
lietotājiem to teritorijā ir bloķēta piekļuve 
tīmekļa lappusēm, kurās ir bērnu 
pornogrāfija vai caur kurām to izplata. 
Piekļuves bloķēšanai jāatbilst attiecīgajām 
tehniskajām īpatnībām, un tā aprobežojas 
tikai ar to, kas ir vajadzīgs. Komisija un 
dalībvalstis koordinē ātro reaģēšanu 
(Eiropas agrīnās brīdināšana sistēma), ko 
dalībvalstu valsts iestādes veic gadījumos, 
kad tīmekļa vietnes saimniekserveris vai 
meklētājprogramma neatrodas tajā pašā 
dalībvalstī, kurā tika paziņots par 
gadījumu, bet gan citā dalībvalstī. 

Or. it

Grozījums Nr. 326
Petra Kammerevert

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai to teritorijās varētu bloķēt interneta 
lietotāju pieeju tādām interneta lapām, 
kas ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju. 
Bloķēšanai piemēro attiecīgus drošības 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai panāktu, ka informācijas un 
komunikāciju līdzekļos nekavējoties tiek 
izņemti materiāli, kuros attēlotas 
seksuālas darbības ar personām, kas 
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pasākumus, it īpaši, lai nodrošinātu to, ka 
bloķēšana aprobežojas tikai ar to, kas ir 
vajadzīgs, ka lietotājus informē, kāpēc 
pieeja ir bloķēta, un ka satura 
nodrošinātājus, ja tas ir iespējams, 
informē par iespēju to apstrīdēt

jaunākas par 18 gadiem. Šāda satura 
izņemšanu veic saskaņā ar valstī spēkā 
esošo kārtību un ievērojot attiecīgus 
drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
izņemšana aprobežojas tikai ar to, kas ir 
obligāti vajadzīgs. Eiropas Savienība arī 
ved sarunas ar trešām valstīm, lai 
nodrošinātu, ka šāda satura materiāli tiek 
ātri izņemti no šo valstu teritorijā 
esošajiem serveriem. Turklāt dalībvalstis 
un Savienības iestādes, kā arī Eiropols 
pastiprina sadarbību ar starptautiskajiem 
ziņošanas punktiem, piemēram, INHOPE, 
ar mērķi ātri izņemt šādu saturu.

Or. de

Grozījums Nr. 327
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai panāktu, ka informācijas un 
komunikāciju līdzekļos nekavējoties tiek 
izņemti materiāli, kuros attēlotas 
seksuālas darbības ar personām, kas 
jaunākas par 18 gadiem. Šāda satura 
izņemšanu veic saskaņā ar valstī spēkā 
esošo kārtību un ievērojot attiecīgus 
drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
izņemšana aprobežojas tikai ar to, kas ir 
obligāti vajadzīgs. Eiropas Savienība arī 
ved sarunas ar trešām valstīm, lai 
nodrošinātu, ka šāda satura materiāli tiek 
ātri izņemti no šo valstu teritorijā 
esošajiem serveriem. Turklāt dalībvalstis 
un Savienības iestādes, kā arī Eiropols 
pastiprina sadarbību ar starptautiskajiem 
ziņošanas punktiem, piemēram, INHOPE, 
ar mērķi ātri izņemt šādu saturu.

Or. en
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Grozījums Nr. 328
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja nav iespējams izņemt tīmekļa 
lappuses, kurās ir bērnu pornogrāfija vai 
caur kurām to izplata, dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, kas var būt 
normatīvi vai nenormatīvi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka ir iespējams bloķēt 
interneta lietotāju piekļuvi tīmekļa vietnēm, 
kurās ir bērnu pornogrāfija vai caur kurām 
to izplata, no attiecīgo dalībvalstu 
teritorijas. Bloķējot piekļuvi, pienācīgi 
ievēro pamattiesības un citus drošības 
pasākumus, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka 
bloķēšana — ņemot vērā tehniskās 
īpatnības — aprobežojas tikai ar to, kas ir 
vajadzīgs un samērīgs, ka lietotājus 
informē, kāpēc piekļuve ir bloķēta, un ka 
satura nodrošinātājus, ja tas ir iespējams, 
informē par iespēju to apstrīdēt, tostarp arī 
iesniedzot prasību tiesā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju noslēgt brīvprātīgas vienošanās nozarē vai izvēlēties 
pašregulējumu.

Grozījums Nr. 329
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai to teritorijās varētu bloķēt interneta 
lietotāju pieeju tādām interneta lapām, kas 
ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju. 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai panāktu, ka tīmekļa lappuses, kurās ir 
bērnu pornogrāfija vai caur kurām to 
izplata, tiek izņemtas no to avota. Būtu 
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Bloķēšanai piemēro attiecīgus drošības 
pasākumus, it īpaši, lai nodrošinātu to, ka 
bloķēšana aprobežojas tikai ar to, kas ir 
vajadzīgs, ka lietotājus informē, kāpēc 
pieeja ir bloķēta, un ka satura 
nodrošinātājus, ja tas ir iespējams, informē 
par iespēju to apstrīdēt.

jāizņem visas ES dalībvalstīs izveidotas 
tīmekļa vietnes, kurās ir attēli, kur 
redzama seksuāla vardarbība pret 
bērniem. Turklāt, lai aizsargātu bērna 
intereses, dalībvalstis var ieviest 
procedūras, lai saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem to teritorijā bloķētu interneta 
lietotāju piekļuvi tīmekļa lappusēm, kurās 
ir bērnu pornogrāfija vai caur kurām to 
izplata. Bloķēšanai piemēro attiecīgus 
drošības pasākumus, jo īpaši, lai 
nodrošinātu to, ka bloķēšana aprobežojas 
tikai ar to, kas ir vajadzīgs, ka lietotājus 
informē, kāpēc piekļuve ir bloķēta, un ka 
satura nodrošinātājus, ja tas ir iespējams, 
informē par iespēju to apstrīdēt.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisijai vajadzētu izvērtēt riskus un 
iespējamos trūkumus saistībā ar tīmekļa 
vietņu bloķēšanu. Izvērtēšanā vajadzētu 
novērtēt demokrātisko tiesību stāvokļa 
pasliktināšanās draudus.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Petra Kammerevert

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, 
ka tiek likvidētas interneta lapas, kas 
ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju.

2. Citi pasākumi, kuru mērķis ir šāda 
satura materiālu nepieejamība, piemēram, 
tīmekļa vietņu bloķēšana, ir dalībvalstu 
kompetencē. Tos var veikt tikai tad, ja 
pilnībā ir izsmeltas visas satura 
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izņemšanas iespējas un, pamatojoties uz 
to, ir pietiekami pierādīts, ka izņemšana 
nav iespējama. Turklāt dalībvalstu 
pasākumiem jāaprobežojas ar obligāti 
nepieciešamo, to pamatā jābūt tiesneša 
lēmumam, un personas, kuras skar 
attiecīgais pasākumus, informē par 
iemesliem. Personas, kuras attiecīgais 
pasākums skar, var to pārsūdzēt.

Or. de

Grozījums Nr. 332
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, 
ka tiek likvidētas interneta lapas, kas 
ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju.

2. Citi pasākumi, kuru mērķis ir šāda 
satura materiālu nepieejamība, piemēram, 
tīmekļa vietņu bloķēšana, ir dalībvalstu 
kompetencē. Tos var veikt tikai tad, ja 
pilnībā ir izsmeltas visas satura 
izņemšanas iespējas un, pamatojoties uz 
to, ir pietiekami pierādīts, ka izņemšana 
nav iespējama. Turklāt dalībvalstu 
pasākumiem jāaprobežojas ar obligāti 
nepieciešamo, to pamatā jābūt tiesneša 
lēmumam, un personas, kuras skar 
attiecīgais pasākumus, informē par 
iemesliem. Personas, kuras attiecīgais 
pasākums skar, var to pārsūdzēt.

Or. de

Grozījums Nr. 333
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, ka 
tiek likvidētas interneta lapas, kas ietver

2. Ja nav iespējams izņemt tīmekļa 
lappuses, kurās ir bērnu pornogrāfija vai 
caur kurām to izplata, dalībvalstis veic 
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vai izplata bērnu pornogrāfiju. vajadzīgos pasākumus, kas var būt 
normatīvi vai nenormatīvi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka ir iespējams bloķēt 
interneta lietotāju piekļuvi tīmekļa
vietnēm, kurās ir bērnu pornogrāfija vai 
caur kurām to izplata, no attiecīgo 
dalībvalstu teritorijas. Piekļuves 
bloķēšanai piemēro attiecīgus drošības 
pasākumus, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka 
bloķēšana — ņemot vērā tehniskās 
īpatnības — aprobežojas tikai ar to, kas ir 
vajadzīgs, ka lietotājus informē, kāpēc 
piekļuve ir bloķēta, un ka satura 
nodrošinātājus, ja tas ir iespējams, 
informē par iespēju to apstrīdēt.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, 
ka tiek likvidētas interneta lapas, kas 
ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju.

2. Līdz izņemšanai dalībvalstis veic 
papildu pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
lietotājiem to teritorijā ir bloķēta piekļuve 
tīmekļa lappusēm, kurās ir attēli, kur 
redzama vardarbība pret bērniem, vai 
caur kurām tos izplata. Piekļuves 
bloķēšanai piemēro attiecīgus drošības 
pasākumus, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka 
bloķēšana — ņemot vērā tehniskās 
īpatnības — aprobežojas tikai ar to, kas ir 
vajadzīgs, ka lietotājus informē, kāpēc 
piekļuve ir bloķēta, un ka satura 
nodrošinātājus, ja tas ir iespējams, 
informē par iespēju to apstrīdēt.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 335
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, 
ka tiek likvidētas interneta lapas, kas 
ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju.

2. Līdz izņemšanai dalībvalstis veic 
vajadzīgos papildu pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka lietotājiem to teritorijā 
nekavējoties ir bloķēta piekļuve tīmekļa 
lappusēm, kurās ir bērnu pornogrāfija vai 
caur kurām to izplata. Piekļuves 
bloķēšanai piemēro attiecīgus drošības 
pasākumus, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka 
bloķēšana — ņemot vērā tehniskās 
īpatnības — aprobežojas tikai ar to, kas ir 
vajadzīgs, ka lietotājus informē, kāpēc 
piekļuve ir bloķēta, un ka satura 
nodrošinātājus, ja tas ir iespējams, 
informē par iespēju to apstrīdēt.

Or. en

Pamatojums

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have increased in prevalence over the last few years  and the 
internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of images, to 
the distribution of images by members of organised crime in order to benefit financially. The 
images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which these 
images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are housed 
outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to oblige 
internet service providers to block access to them.
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Grozījums Nr. 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, ka 
tiek likvidētas interneta lapas, kas ietver
vai izplata bērnu pornogrāfiju.

2. Ja dalībvalstis īsteno papildu 
pasākumus, lai lietotājiem to teritorijā 
ierobežotu piekļuvi tīmekļa lappusēm, 
kurās ir materiāli, kur redzama seksuāla 
vardarbība pret bērniem, vai caur kurām 
šādus materiālus izplata, šiem 
pasākumiem jābūt nepieciešamiem, 
pārredzamiem, samērīgiem, likumā 
noteiktiem, un tiem saskaņā ar dalībvalstu 
tiesību sistēmu piemēro tiesas kontroli.

Or. en

Grozījums Nr. 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

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, 
ka tiek likvidētas interneta lapas, kas 
ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju.

2. Turklāt gadījumos, kad satura 
izņemšana no tā avota nav bijusi 
iespējama, dalībvalstis likumā noteiktajos 
gadījumos un ja tas ir nepieciešams, var 
izveidot samērīgas un pārredzamas 
procedūras, lai interneta lietotājiem to 
teritorijā ierobežotu piekļuvi tīmekļa 
lappusēm, kurās ir attēli, kur redzama 
vardarbība pret bērniem, vai caur kurām 
šādus attēlus izplata.

Or. en
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Grozījums Nr. 338
Sarah Ludford

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, ka 
tiek likvidētas interneta lapas, kas ietver
vai izplata bērnu pornogrāfiju.

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tiek izņemtas tīmekļa 
lappuses, kurās ir bērnu pornogrāfija vai 
caur kurām to izplata un kuras mitinās to 
teritorijā, kā arī cenšas panākt, lai tiktu 
arī izņemtas šādas lappuses, kas mitinās 
ārpus to teritorijas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz dalībvalstīm iespēju izņemt tīmekļa lappuses un arī atzīst, ka 
eksteritoriāla rīcība varētu būt apgrūtināta.

Grozījums Nr. 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, ka 
tiek likvidētas interneta lapas, kas ietver
vai izplata bērnu pornogrāfiju.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai panāktu, ka tīmekļa lappuses, kurās ir
bērnu pornogrāfija vai caur kurām to 
izplata, tiek izņemtas no to avota.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot iepriekš minēto, dalībvalstis veic Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
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vajadzīgos pasākumus, lai panāktu, ka tiek 
likvidētas interneta lapas, kas ietver vai 
izplata bērnu pornogrāfiju.

panāktu, ka tīmekļa lappuses, kurās ir
bērnu pornogrāfija vai caur kurām to 
izplata, tiek izņemtas no to avota.

Or. en

Grozījums Nr. 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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Veicot 1. un 2. punktā minētās 
darbības, ievēro fizisko personu 
pamattiesības un brīvības, kā tās 
garantētas Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un 
ar Savienības tiesību aktu vispārējiem 
principiem. Tas paredz iepriekšēju 
nolēmumu, tostarp tiesības uz efektīvu un 
laicīgu izskatīšanu tiesā.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Komisija katru gadu iesniedz 
Eiropas Parlamentam ziņojumu par 
dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, lai no 
tīmekļa lappusēm izņemtu materiālus, 
kuros attēlota bērnu seksuāla 
izmantošana.

Or. en


