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Amendment 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 2 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gelet op artikel 294, lid 2, artikel 82, lid 
2, en artikel 83, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, op grond waarvan het voorstel door 
de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0088/2010),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 16, 
artikel 82, lid 2, en artikel 83, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0088/2010),

Or. en

Amendement 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 2 bis (nieuw) 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

–gelet op de artikelen 7, 8, 11 en 24 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

Or. en

Amendement 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 2 ter (nieuw) 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gelet op de artikelen 8 en 10 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens,

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

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 2 quater (nieuw) 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

–gelet op het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind van 1989, en met 
name de artikelen 19 en 34,

Or. en

Amendement 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 2 quinquies (nieuw) 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gelet op het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake de bescherming van 
kinderen tegen seksuele uitbuiting en 
seksueel misbruik van 2007,

Or. en

Amendement 43
Birgit Sippel

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt 
van het Parlement te doen toekomen aan de 
Raad en aan de Commissie alsmede aan
de nationale parlementen.

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt 
van het Parlement te doen toekomen aan de 
Raad, de Commissie, de nationale 
parlementen en de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming.

Or. en
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Amendement 44
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen, met inbegrip van 
kinderpornografie, vormen ernstige 
schendingen van de grondrechten, in het 
bijzonder van het recht van kinderen op de 
voor hun welzijn noodzakelijke 
bescherming en zorg, dat vastgelegd is in 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind en het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie.

(1) Seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen, met inbegrip van 
kinderpornografie, vormen ernstige 
schendingen van de wet en van de 
grondrechten, in het bijzonder van het recht 
van kinderen op de voor hun welzijn 
noodzakelijke bescherming en zorg, dat 
vastgelegd is in het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind en het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Seksueel misbruik van kinderen 
heeft het vaakst plaats in de directe 
omgeving van de kinderen, gedurende een 
langere periode, met als daders personen 
die gezag dragen, bijvoorbeeld ouders, 
verwanten, leraren, oppassers en 
religieuze leiders. De 
afhankelijkheidsrelatie tussen het 
slachtoffer en de dader, strenge sociale of
morele conventies met de gemeenschap en 
gevoelens van schuld en angst voor 
vergelding of uitsluiting door de 
gemeenschap maken het voor jonge 
slachtoffers uiterst moeilijk om vrijuit te 
spreken en soms blijven zij zwijgen lang 
nadat zij volwassen zijn geworden. Dit is 
voor de effectieve vervolging van 
kindermisbruik een aanzienlijke 
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hindernis. Daarom blijft kindermisbruik 
vaak ongemeld of onbestraft.

Or. en

Motivering

Uit een recent onderzoek (dat zal worden gepubliceerd in februari 2011) blijkt dat in 
ongeveer 30% van alle gevallen het misbruik werd gepleegd door de ouders, in 10% van de 
gevallen door tantes en ooms, in 10% door de grootouders en in ongeveer 8% door de eigen 
broers en zussen. Daarnaast is 19% van de jongens en ongeveer 10% van de meisjes 
misbruikt door hun eigen vrienden. In 10 tot 20% van de gevallen worden kinderen misbruikt 
in instellingen als school, sportclub en kerk.

Amendement 46

Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Seksueel misbruik wordt vooral 
gepleegd door een persoon met wie het 
kind vertrouwd is en kan plaatshebben 
thuis, op school, binnen de gemeenschap, 
in jongeren- of religieuze groeperingen of 
in overheidsinstellingen voor 
kinderverzorging.

Or. en

Amendement 47
Kinga Gál

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Daar het gebruik van internet 
toeneemt, is het zeer belangrijk te wijzen 
op de technische mogelijkheden voor 
preventie. Onder ouders en personen die 
werkzaam in het onderwijs moet 
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informatiemateriaal worden verspreid 
over het gebruik van adequate 
toezichtinstrumenten om de inhoud van 
het web te filteren. Tevens moet er steun 
worden verleend aan programma's en 
producten die geschikt zijn om webinhoud 
te filteren die beschikbaar is via 
draagbare telefoons en spelconsoles. 
Voorts is er behoefte aan concrete 
maatregelen om kinderen voor te lichten 
en hen erop te wijzen dat het gevaarlijk is 
zich zonder toestemming toegang te 
verschaffen tot openbare websites en dat 
dit misbruik tot gevolg kan hebben.

Or. hu

Amendement 48
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Verzoekt de ondertekenaars van 
het Verdrag inzake de rechten van het 
kind die niet aan de 
verslagleggingsverplichtingen in artikel 
44 van dit verdrag hebben voldaan, met 
name België, Cyprus, Griekenland, de 
Heilige Stoel en Portugal, om bij het 
Comité voor de rechten van het kind 
verslagen in te dienen over de 
maatregelen die zij hebben genomen om 
de in het verdrag erkende rechten effectief 
te maken en over de vooruitgang die is 
geboekt met betrekking tot het genot van 
deze rechten.

Or. en
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Amendement 49
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De lidstaten worden aangemoedigd 
mechanismen in te stellen voor 
gegevensverzameling of brandpunten, op 
nationaal of lokaal niveau en in 
samenwerking met de civiele 
maatschappij, voor het observeren en 
evalueren van het verschijnsel van 
seksuele uitbuiting en seksueel misbruik 
van kinderen, waarbij naar behoren moet 
worden voldaan aan de vereisten op het 
gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig het 
Verdrag van de Raad van Europa inzake 
de bescherming van kinderen tegen 
seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, 
(CETS nr. 201). Om de resultaten van 
acties ter bestrijding van seksueel 
misbruik, seksuele uitbuiting en 
kinderpornografie naar behoren te 
kunnen beoordelen moet de Unie 
voortgaan met de ontwikkeling van haar 
werk op het gebied van methodologieën 
en methoden voor gegevensverzameling, 
om vergelijkbare statistieken te 
produceren.

Or. en

Motivering

Er is een gebrek aan betrouwbare gegevens over en aan kennis van de omvang van het 
misdadige gedrag en de effectiviteit van de beleidsmaatregelen om seksueel misbruik en 
seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden.
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Amendement 50
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De juridische positie van kinderen 
moet worden verstevigd overeenkomstig 
hun rechten uit hoofde van het VN-
Verdrag inzake de rechten van kinderen.

Or. sv

Amendement 51
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De overheid is verplicht gedegen 
kennis te verwerven over kinderen en de 
manier waarop zij reageren op 
traumatische ervaringen om de kwaliteit 
van de bewijsverzameling te waarborgen 
en om ervoor te zorgen dat het kind zo 
weinig mogelijk onder druk staat als de 
noodzakelijke maatregelen worden 
genomen. Hiervoor is uitbreiding van de 
internationale samenwerking vereist en de 
overheid dient erop toe te zien dat er 
voldoende middelen beschikbaar worden 
gesteld voor onderzoek waarbij kinderen 
betrokken zijn. 

Or. sv

Amendement 52
Mariya Nedelcheva

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat kinderen beschermd worden tegen 
iedere vorm van seksuele uitbuiting of 
misbruik. De school moet de instelling bij 
uitstek zijn om dit soort misdrijven te 
voorkomen via het opzetten van 
voorlichtings- en 
bewustmakingsprogramma's. Met het oog 
hierop dient het onderwijzend personeel 
naar behoren te worden opgeleid om 
kinderen op de hoogte te brengen van hun 
rechten, hun te leren gevaarlijke situaties 
te herkennen en uit de weg te gaan en hen 
ertoe aan te zetten te praten als zij het 
slachtoffer zijn geworden van dit soort 
misdrijven.

Or. fr

Amendement 53
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn is niet van toepassing op 
het beleid van de lidstaten betreffende 
seksuele activiteiten met onderlinge 
instemming waarbij kinderen betrokken 
kunnen zijn en die kunnen worden 
beschouwd als uiting van de normale 
ontdekking van de seksualiteit in de loop 
van de menselijke ontwikkeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met 
verschillende culturele en juridische 
tradities en met nieuwe vormen van het 
aanknopen en onderhouden van 
betrekkingen tussen kinderen en 
adolescenten, ook via informatie- en 
communicatietechnologie.

(7) Deze richtlijn is niet van toepassing op 
het beleid van de lidstaten betreffende 
seksuele activiteiten met onderlinge 
instemming waarbij kinderen betrokken 
kunnen zijn en die kunnen worden 
beschouwd als uiting van de normale 
ontdekking van de seksualiteit in de loop 
van de menselijke ontwikkeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met 
verschillende culturele en juridische 
tradities en met nieuwe vormen van het 
aanknopen en onderhouden van 
betrekkingen tussen kinderen en 
adolescenten, ook via informatie- en 
communicatietechnologie. Deze kwesties 
buiten het toepassingsgebied van deze 
richtlijn. Het is aan de lidstaten om met 
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betrekking tot deze kwesties te bepalen 
wat wel en wat niet strafbaar moet worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn is niet van toepassing op 
het beleid van de lidstaten betreffende 
seksuele activiteiten met onderlinge 
instemming waarbij kinderen betrokken 
kunnen zijn en die kunnen worden 
beschouwd als uiting van de normale 
ontdekking van de seksualiteit in de loop 
van de menselijke ontwikkeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met 
verschillende culturele en juridische 
tradities en met nieuwe vormen van het 
aanknopen en onderhouden van 
betrekkingen tussen kinderen en 
adolescenten, ook via informatie- en
communicatietechnologie.

(7) Tenzij er een element is van misbruik, 
dwang of uitbuiting, is deze richtlijn niet 
van toepassing op het beleid van de 
lidstaten betreffende seksuele activiteiten 
met onderlinge instemming waarbij 
kinderen betrokken kunnen zijn en die 
kunnen worden beschouwd als uiting van 
de normale ontdekking van de seksualiteit 
in de loop van de menselijke ontwikkeling, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
verschillende culturele en juridische 
tradities en met nieuwe vormen van het 
aanknopen en onderhouden van 
betrekkingen tussen kinderen en 
adolescenten, ook via informatie- en 
communicatietechnologie.

Or. en

Amendement 55
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd om in het kader van de 
opleiding van huidige en toekomstige 
leraren en onderwijspersoneel de nodige 
scholing te bieden over de oorzaken van 
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gedragswijzigingen bij kinderen en de 
mogelijke gedragswijzigingen om naar uit 
te kijken.

Or. en

Amendement 56
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Bij de bestrijding van seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie moet ten 
volle gebruik worden gemaakt van de 
bestaande instrumenten inzake de 
inbeslagneming en de confiscatie van 
opbrengsten van misdrijven, zoals het 
Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad en de protocollen daarbij, het 
Verdrag inzake het witwassen, de 
opsporing, de inbeslagneming en de 
confiscatie van opbrengsten van 
misdrijven van de Raad van Europa van 
1990, Kaderbesluit 2001/500/JBZ van de 
Raad van 26 juni 2001 inzake het 
witwassen van geld, de identificatie, 
opsporing, bevriezing, inbeslagneming en 
confiscatie van hulpmiddelen en van 
opbrengsten van misdrijven, en 
Kaderbesluit 2005/212/JBZ van de Raad 
van 24 februari 2005 inzake de confiscatie 
van opbrengsten van misdrijven1, alsmede 
van de daarbij gebruikte hulpmiddelen en 
de door middel daarvan verkregen 
voorwerpen2. Het in deze richtlijn 
bedoelde gebruik van in beslag genomen 
en geconfisqueerde hulpmiddelen en 
opbrengsten van misdrijven om 
slachtoffers beter te kunnen bijstaan en te 
beschermen, hetgeen ook compensatie 
van slachtoffers inhoudt, moet worden 
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aangemoedigd.
1 PB L 182 van 5.7.2001, blz. 1.
2 PB L 68 van 15.3.2005, blz. 49.

Or. en

Amendement 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het onderzoek naar strafbare feiten en 
het instellen van de strafvordering dienen 
te worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven en hoe gemakkelijk daders in 
cyberspace anoniem kunnen blijven. Met 
het oog op het slagen van het onderzoek en 
de vervolging van de in deze richtlijn 
bedoelde misdrijven moeten doeltreffende 
onderzoekmiddelen ter beschikking 
worden gesteld van de personen die belast 
zijn met het onderzoek en de vervolging 
van die misdrijven. Het kan daarbij onder 
meer gaan om geheime operaties, het 
onderscheppen van gesprekken, geheime
observatie, onder meer door elektronische 
middelen, toezicht op bankrekeningen of 
andere financiële onderzoeken.

(8) Het onderzoek naar strafbare feiten en 
het instellen van de strafvordering dienen 
te worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven en hoe gemakkelijk daders in 
cyberspace anoniem kunnen blijven. Met 
het oog op het slagen van het onderzoek en 
de vervolging van de in deze richtlijn 
bedoelde misdrijven moeten doeltreffende 
onderzoekmiddelen ter beschikking 
worden gesteld van de personen die belast 
zijn met het onderzoek en de vervolging 
van die misdrijven. Het kan daarbij onder 
meer gaan om geheime operaties of
observatie, zolang de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer overeenkomstig 
de nationale en EU-normen wordt 
geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 58
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het onderzoek naar strafbare feiten en (8) Het onderzoek naar strafbare feiten en 
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het instellen van de strafvordering dienen 
te worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven en hoe gemakkelijk daders in 
cyberspace anoniem kunnen blijven. Met 
het oog op het slagen van het onderzoek en 
de vervolging van de in deze richtlijn 
bedoelde misdrijven moeten doeltreffende 
onderzoekmiddelen ter beschikking 
worden gesteld van de personen die belast 
zijn met het onderzoek en de vervolging 
van die misdrijven. Het kan daarbij onder 
meer gaan om geheime operaties, het 
onderscheppen van gesprekken, geheime 
observatie, onder meer door elektronische 
middelen, toezicht op bankrekeningen of 
andere financiële onderzoeken.

het instellen van de strafvordering dienen 
te worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven en hoe gemakkelijk daders in 
cyberspace anoniem kunnen blijven. Met 
het oog op het slagen van het onderzoek en 
de vervolging van de in deze richtlijn 
bedoelde misdrijven moeten doeltreffende 
onderzoekmiddelen ter beschikking 
worden gesteld van de personen die belast 
zijn met het onderzoek en de vervolging 
van die misdrijven. Het kan daarbij onder 
meer gaan om geheime operaties, het 
onderscheppen van gesprekken, geheime 
observatie, onder meer door elektronische 
middelen, toezicht op bankrekeningen of 
andere financiële onderzoeken, maar deze 
onderzoeksmiddelen zullen alleen worden 
gebruikt, als volledige eerbiediging van 
het evenredigheids- en het 
proportionaliteitsbeginsel en gerechtelijk 
toezicht gegarandeerd is.

Or. en

Amendement 59
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het onderzoek naar strafbare feiten en 
het instellen van de strafvordering dienen 
te worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven en hoe gemakkelijk daders in 
cyberspace anoniem kunnen blijven. Met 
het oog op het slagen van het onderzoek en 
de vervolging van de in deze richtlijn 
bedoelde misdrijven moeten doeltreffende 
onderzoekmiddelen ter beschikking 
worden gesteld van de personen die belast 
zijn met het onderzoek en de vervolging 

(8) Het onderzoek naar strafbare feiten en 
het instellen van de strafvordering dienen 
te worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven en hoe gemakkelijk daders in 
cyberspace anoniem kunnen blijven. Met 
het oog op het slagen van het onderzoek en 
de vervolging van de in deze richtlijn 
bedoelde misdrijven moeten doeltreffende 
onderzoekmiddelen ter beschikking 
worden gesteld van de personen die belast 
zijn met het onderzoek en de vervolging 
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van die misdrijven. Het kan daarbij onder 
meer gaan om geheime operaties, het 
onderscheppen van gesprekken, geheime 
observatie, onder meer door elektronische 
middelen, toezicht op bankrekeningen of 
andere financiële onderzoeken.

van die misdrijven. Het kan daarbij onder 
meer gaan om geheime operaties, het 
onderscheppen van gesprekken, geheime 
observatie, onder meer door elektronische 
middelen, toezicht op bankrekeningen of 
andere financiële onderzoeken.
Grensoverschrijdende samenwerking 
wordt eveneens van wezenlijk belang 
geacht en Europol kan wellicht bijstand 
verlenen bij de ontmanteling van 
kinderpornografienetwerken.

Or. el

Amendement 60
Michèle Striffler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In verband met de preventieve 
maatregelen moeten de lidstaten zich 
ervan vergewissen dat de voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes voor iedereen 
toegankelijk zijn en er met name op 
toezien dat deze begrijpelijk zijn voor 
kinderen die nog niet kunnen lezen.
Hiervoor moeten in alle scholen (kleuter-, 
basis en voortgezet onderwijs) en meer in 
het algemeen op alle plaatsen waar 
kinderen plegen te komen mededelingen 
worden aangebracht die voldoende 
begrijpelijk en aan alle leeftijden 
aangepast zijn.

Or. fr

Amendement 61
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Personen belast met het onderzoek 
naar en de vervolging van dergelijke 
misdrijven moeten beschikken over 
doeltreffende onderzoeksinstrumenten en 
instrumenten voor volledige 
grensoverschrijdende samenwerking om 
de snelle en doeltreffende toegang tot 
strafregisters en internationale 
databanken betreffende kindermisbruik te 
waarborgen, aangezien kinderen, zoals 
bevestigd door het Europees Hof voor de 
rechten van de mens, het recht hebben, 
om door middel van doeltreffende 
afschrikkingsmaatregelen door de staat te 
worden beschermd tegen dergelijke 
ernstige verstoringen van wezenlijke 
aspecten van hun privéleven. Deze
instrumenten kunnen o.m. bestaan uit de 
snelle opsporing van gegevens die te 
herleiden zijn tot internetgebruikers, met 
name in ruimten online waar 
kinderlokkerij het meest waarschijnlijk is 
en waar de anonimiteit van gebruikers 
gewaarborgd is, het onderscheppen van 
mededelingen, verdekt (o.m. elektronisch) 
toezicht, controle van bankrekeningen of 
overmakingen of andere financiële 
onderzoeken, rekening houdend met het 
evenredigheidsbeginsel en afhankelijk 
van rechterlijk toezicht. 

Or. it

Amendement 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De lidstaten moeten een open 
dialoog en communicatie met landen 
buiten de EU bevorderen, om op grond 
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van de toepasselijke nationale wetgeving 
daders te kunnen vervolgen die voor 
sekstoerisme reizen buiten de grenzen van 
de EU.

Or. en

Amendement 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij maatregelen ter bescherming van 
minderjarige slachtoffers moeten de 
belangen van het kind op de eerste plaats 
komen. Minderjarige slachtoffers dienen 
vlot toegang te hebben tot rechtsmiddelen, 
met inbegrip van kosteloos juridisch 
advies, kosteloze vertegenwoordiging en 
maatregelen voor het oplossen van 
belangenconflicten in geval van misbruik 
in het gezin of de familie. Minderjarige 
slachtoffers moeten ook worden beschermd 
tegen sancties, bijvoorbeeld krachtens de 
nationale wetgeving inzake immigratie of 
prostitutie, wanneer ze hun situatie bij de 
bevoegde instanties aangeven. Voorts mag 
de deelneming van minderjarige 
slachtoffers aan het strafproces geen 
verdere trauma's veroorzaken door 
ondervragingen of oogcontact met de 
dader.

(10) Bij maatregelen ter bescherming van 
minderjarige slachtoffers en maatregelen 
om het gerechtelijke stelsel voor 
minderjarige slachtoffers aan te passen
moeten de belangen van het kind op de 
eerste plaats komen en moet rekening 
worden gehouden met het recht van het 
kind op bescherming tegen het risico op 
herhaalde victimisatie, in het bijzonder 
door de schending van zijn privacy, alsook 
met zijn mening en ideeën, zoals 
voorgesteld in de VN-richtsnoeren 
betreffende rechtspraak in zaken waarbij 
minderjarige slachtoffers en getuigen van 
misdrijven zijn betrokken en in de 
richtsnoeren van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa over 
kindvriendelijke rechtspraak.
Minderjarige slachtoffers dienen vlot 
toegang te hebben tot rechtsmiddelen, met 
inbegrip van kosteloos juridisch advies, 
kosteloze vertegenwoordiging en 
maatregelen voor het oplossen van 
belangenconflicten in geval van misbruik 
in het gezin of de familie. Met het oog 
hierop moeten minderjarige slachtoffers 
en hun ouders, als deze niet bij het 
vermoedelijke misbruik zijn betrokken, 
volledig op de hoogte worden gehouden 
van hun rechten, de diensten waarvan zij 
gebruik kunnen maken en de vooruitgang 
en uitkomst van de gerechtelijke acties, en 
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moeten juridisch advies en juridische 
vertegenwoordiging beschikbaar zijn voor 
het eisen van schadevergoeding. Voorts 
moet worden voorzien in adequate hulp 
en opleiding voor niet bij het misbruik 
betrokken ouders of voogden, opdat deze 
hun kind tijdens het proces en de 
herstelperiode kunnen bijstaan. 
Minderjarige slachtoffers moeten ook 
worden beschermd tegen sancties, 
bijvoorbeeld krachtens de nationale 
wetgeving inzake immigratie of prostitutie, 
wanneer ze hun situatie bij de bevoegde 
instanties aangeven. Voorts mag de 
deelneming van minderjarige slachtoffers 
aan het strafproces geen verdere trauma's 
veroorzaken door ondervragingen of 
oogcontact met de dader.

Or. en

Amendement 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij maatregelen ter bescherming van 
minderjarige slachtoffers moeten de 
belangen van het kind op de eerste plaats 
komen. Minderjarige slachtoffers dienen 
vlot toegang te hebben tot rechtsmiddelen, 
met inbegrip van kosteloos juridisch 
advies, kosteloze vertegenwoordiging en 
maatregelen voor het oplossen van 
belangenconflicten in geval van misbruik 
in het gezin of de familie. Minderjarige 
slachtoffers moeten ook worden beschermd 
tegen sancties, bijvoorbeeld krachtens de 
nationale wetgeving inzake immigratie of 
prostitutie, wanneer ze hun situatie bij de 
bevoegde instanties aangeven. Voorts mag 
de deelneming van minderjarige 
slachtoffers aan het strafproces geen 
verdere trauma's veroorzaken door 
ondervragingen of oogcontact met de 

(10) Bij maatregelen ter bescherming van 
minderjarige slachtoffers moeten de 
belangen van het kind op de eerste plaats 
komen, inclusief de permanente 
bescherming van hun identiteit. Deze 
maatregelen moeten ook de voorkoming 
van het misbruik omvatten, door de 
organisatie van 
bewustmakingscampagnes die gericht zijn 
op alle betrokken partijen, met name 
kinderen, ouders en onderwijspersoneel, 
opdat deze de tekenen van seksueel 
misbruik, zowel online als offline, kunnen 
leren herkennen. Minderjarige slachtoffers 
dienen vlot toegang te hebben tot 
rechtsmiddelen, met inbegrip van kosteloos 
juridisch advies, kosteloze 
vertegenwoordiging en maatregelen voor 
het oplossen van belangenconflicten in 
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dader. geval van misbruik in het gezin of de 
familie. Minderjarige slachtoffers moeten 
ook worden beschermd tegen sancties, 
bijvoorbeeld krachtens de nationale 
wetgeving inzake immigratie of prostitutie, 
wanneer ze hun situatie bij de bevoegde 
instanties aangeven. Voorts mag de 
deelneming van minderjarige slachtoffers 
aan het strafproces geen verdere trauma's 
veroorzaken door ondervragingen of 
oogcontact met de dader.

Or. en

Amendement 65
Mariya Nedelcheva

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Gezien de ernst van de eventuele 
psychische gevolgen van seksueel 
misbruik en de moeite – soms de angst –
die kinderen die slachtoffer zijn geworden 
hebben om te praten, moeten de lidstaten 
er voor zorgen dat in verband met de 
verjaringstermijn rekening wordt 
gehouden met de buitengewone aard van 
de feiten. Deze termijn dient namelijk 
zodanig lang te zijn dat de aanklacht die 
een volwassene, eenmaal meerderjarig 
geworden, indient ten aanzien van feiten 
die hem in zijn jeugd zijn aangedaan, niet 
wordt verworpen omdat alles zo lang 
geleden is. Volwassenen die in hun jeugd 
het slachtoffer zijn geweest van seksueel 
misbruik moeten gedurende en, indien 
nodig, na de strafrechtelijk procedure
gebruik kunnen maken van 
psychologische steun en aangepaste 
juridische hulp.

Or. fr
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Amendement 66
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De minderjarige slachtoffers 
moeten ook worden beschermd tegen 
sancties en moeten adequate juridische 
steun en adequaat juridisch advies 
krijgen, zelfs als geen strafproces wordt 
gestart.

Or. en

Amendement 67
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) De minderjarige slachtoffers 
mogen tijdens het strafproces niet worden 
blootgesteld aan oogcontact met de dader.

Or. en

Amendement 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om recidive te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken moeten daders
worden beoordeeld op het gevaar dat ze 
vormen en het mogelijke risico op 
herhaling van zedendelicten tegen 
kinderen en moeten ze op vrijwillige basis 
kunnen deelnemen aan doeltreffende 

(11) Om recidive te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken moeten daders op 
vrijwillige basis kunnen deelnemen aan
hulpprogramma's en behandeling of 
verzorging kunnen krijgen.
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interventieprogramma's of -maatregelen.

Or. en

Amendement 69
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om recidive te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken moeten daders 
worden beoordeeld op het gevaar dat ze 
vormen en het mogelijke risico op 
herhaling van zedendelicten tegen kinderen 
en moeten ze op vrijwillige basis kunnen 
deelnemen aan doeltreffende 
interventieprogramma's of -maatregelen.

(11) Om recidive te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken moeten daders 
worden beoordeeld op het gevaar dat ze 
vormen en het mogelijke risico op 
herhaling van zedendelicten tegen kinderen 
en moeten ze op vrijwillige basis kunnen 
deelnemen aan doeltreffende 
interventieprogramma's of -maatregelen.
Om de doeltreffendheid van de 
interventiemaatregelen te garanderen 
worden de lidstaten aangemoedigd 
geregeld beoordelingen uit te voeren van 
de methoden en praktijken die de beste 
resultaten opleveren, alsmede 
onderzoeken op EU-niveau te financieren 
om vergelijkingen en de uitwisseling van 
beste praktijken mogelijk te maken.

Or. en

Motivering

Meer kennis over de doeltreffendheid van de preventie-inspanningen is nodig, omdat zeker 
moet zijn dat de acties die ter bestrijding van misbruik worden ondernomen, echt werken. 
Tegelijk kan het voor een afzonderlijke lidstaat moeilijk zijn om in zijn eentje onderzoeken uit 
te voeren die ver genoeg reiken om betrouwbare antwoorden op te leveren. Onderzoek op 
EU-niveau is daarom nuttig.

Amendement 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer dit vanwege het gevaar dat 
daders vormen of het mogelijke risico op 
herhaling van de strafbare feiten gewenst
is, dient aan veroordeelde daders tijdelijk 
of permanent een verbod te worden 
opgelegd om activiteiten uit te oefenen
waarbij ze geregeld in contact komen met 
kinderen. De handhaving van een dergelijk 
verbod in de gehele EU dient te worden 
vergemakkelijkt.

(12) Wanneer dit vanwege het gevaar dat 
daders vormen of het mogelijke risico op 
herhaling van de strafbare feiten gewenst 
is, dient aan veroordeelde daders tijdelijk 
of permanent een verbod te worden 
opgelegd om beroepmatig of als 
vrijwilliger activiteiten uit te oefenen die 
verband houden met toezicht op kinderen.
De handhaving van een dergelijk verbod in 
de gehele EU dient te worden 
vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 71
Mariya Nedelcheva

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer dit vanwege het gevaar dat 
daders vormen of het mogelijke risico op 
herhaling van de strafbare feiten gewenst 
is, dient aan veroordeelde daders tijdelijk 
of permanent een verbod te worden 
opgelegd om activiteiten uit te oefenen 
waarbij ze geregeld in contact komen met 
kinderen. De handhaving van een dergelijk 
verbod in de gehele EU dient te worden 
vergemakkelijkt.

(12) Wanneer dit vanwege het gevaar dat 
daders vormen of het mogelijke risico op 
herhaling van de strafbare feiten gewenst 
is, dient aan veroordeelde daders tijdelijk 
of permanent een verbod te worden 
opgelegd om enigerlei activiteit uit te 
oefenen waarbij ze geregeld in contact 
komen met kinderen. De handhaving van 
een dergelijk verbod in de gehele EU dient 
te worden vergemakkelijkt.

Or. fr

Amendement 72
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer dit vanwege het gevaar dat 
daders vormen of het mogelijke risico op 
herhaling van de strafbare feiten gewenst 
is, dient aan veroordeelde daders tijdelijk 
of permanent een verbod te worden 
opgelegd om activiteiten uit te oefenen 
waarbij ze geregeld in contact komen met 
kinderen. De handhaving van een dergelijk 
verbod in de gehele EU dient te worden 
vergemakkelijkt.

(12) Wanneer dit vanwege het gevaar dat 
van hen uitgaat of het mogelijke risico op 
herhaling van de strafbare feiten gewenst 
is, dient aan daders in voorkomend geval 
tijdelijk of permanent een verbod te 
worden opgelegd om beroepsactiviteiten
uit te oefenen waarbij zij geregeld in 
contact komen met kinderen. De 
handhaving van een dergelijk verbod in de 
gehele EU dient te worden 
vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer dit vanwege het gevaar dat
daders vormen of het mogelijke risico op 
herhaling van de strafbare feiten gewenst 
is, dient aan veroordeelde daders tijdelijk 
of permanent een verbod te worden 
opgelegd om activiteiten uit te oefenen 
waarbij ze geregeld in contact komen met 
kinderen. De handhaving van een dergelijk 
verbod in de gehele EU dient te worden 
vergemakkelijkt.

(12) In geval van recidive of pogingen 
hiertoe kunnen door een gerechtelijke 
instantie maatregelen worden vastgesteld 
om geregelde beroepsmatige contacten 
tussen de daders en kinderen tijdelijk of 
permanent te voorkomen. De handhaving 
van een dergelijk verbod in de gehele EU 
dient te worden vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 74
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Veroordeelde daders moet worden 
belet beroepsactiviteiten uit te oefenen die 
rechtstreeks verband houden met de 
verzorging van kinderen.

Or. en

Amendement 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het
vervaardigen, verspreiden of downloaden
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, 
maatregelen treffen waardoor het voor
autoriteiten van derde landen makkelijker 
wordt webpagina's met kinderpornografie 
die op hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 

(13) Materiaal betreffende seksueel 
misbruik van kinderen bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen.
Het kan onder geen enkele voorwaarde 
worden beschouwd als een meningsuiting.
Om het te bestrijden moet de verspreiding
ervan worden beperkt door het voor daders 
moeilijker te maken de inhoud in kwestie
op het publiek toegankelijke internet te 
uploaden, waarbij ondoeltreffende 
technische maatregelen moeten worden 
vermeden die het illegale materiaal niet 
alleen online laten, maar er ook toe leiden 
dat de misbruikte kinderen opnieuw 
slachtoffer worden. Daarom is optreden 
noodzakelijk om de inhoud zo spoedig 
mogelijk aan de bron te verwijderen en
moet actie worden ondernomen tegen de 
personen waartegen een sterk vermoeden 
bestaat dat zij materiaal betreffende 
seksueel misbruik van kinderen
vervaardigen, verspreiden of downloaden.
De EU moet, met name door versterkte 
samenwerking met derde landen en via 
bilaterale of multilaterale akkoorden, een 
manier vinden om de effectieve 
verwijdering van de webpagina's in 
kwestie te vergemakkelijken, alsmede om 
de gelijktijdige strafrechtelijke vervolging 
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grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's 
waarvan is vastgesteld dat ze 
kinderpornografie bevatten of 
verspreiden. Met het oog daarop kan
gebruik worden gemaakt van verschillende 
mechanismen, met inbegrip van het
ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen 
over de belangrijkste vormen illegale 
inhoud online.

door de autoriteiten van derde landen te 
vergemakkelijken van personen op hun 
grondgebied die materiaal betreffende 
seksueel misbruik van kinderen op
webpagina's hebben geplaatst of de 
verspreiding via internet hiervan hebben 
veroorzaakt. Met het oog hierop moet
gebruik worden gemaakt van de resultaten
van het Actieplan voor een veiliger 
internet, moeten providers van 
internetdiensten worden ondersteund en 
gestimuleerd en moet worden 
samengewerkt met de ngo's en 
verenigingen die actief zijn op dit gebied, 
bijvoorbeeld de vereniging van 
internetmeldpunten (Association of 
Internet Hotlines). Er moet samenwerking 
tussen de initiatieven, de
overheidsinstanties en de sector van de 
providers van internetdiensten tot stand 
worden gebracht en deze samenwerking 
moet worden geïntensiveerd, om de 
uitwisseling van informatie, de 
inspanningen om sites te verwijderen en 
de verzameling van bewijsmateriaal met 
het oog op vervolging te coördineren en te 
versnellen. Bij al deze maatregelen 
moeten de rechten van de eindgebruikers
worden geëerbiedigd, al deze maatregelen
moeten bij wet worden ingevoerd en bij al 
deze maatregelen moeten de gerechtelijke 
procedures worden gevolgd en het 
Europees Verdrag betreffende de rechten 
van de mens en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie in acht 
worden genomen.

Or. en

Amendement 76
Petra Kammerevert

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit
beelden van het seksuele misbruik van 
kinderen. Ze kan onder geen enkele 
voorwaarde worden beschouwd als een 
meningsuiting. Om kinderpornografie te
bestrijden moet de verspreiding van 
materiaal betreffende misbruik van 
kinderen worden beperkt door het voor 
daders moeilijker te maken die inhoud op 
het publiek toegankelijke internet te 
uploaden. Daarom is voorafgaand 
optreden noodzakelijk om de inhoud aan 
de bron te verwijderen en de personen die
zich schuldig maken aan het vervaardigen, 
verspreiden of downloaden van beelden 
van kindermisbruik aan te houden. De EU 
moet, met name door versterkte 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's 
waarvan is vastgesteld dat ze 
kinderpornografie bevatten of 
verspreiden. Met het oog daarop kan 
gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 

(13) Beelden van het seksuele handelingen 
met personen jonger dan 18 jaar vormen 
een soort inhoud waarvan de 
vervaardiging, verspreiding en 
vermenigvuldiging of verwerving niet 
beschermd is doordat er een beroep wordt 
gedaan op grondrechten. Het begrip 
"beelden van seksuele handelingen" is 
bedoeld om uitbreiding van het begrip
misbruik mogelijk te maken tot alle 
seksuele handelingen met personen onder
de 18 jaar, ook indien deze gedwongen 
worden de handelingen met zichzelf te 
verrichten. De inhoud moet aan de bron zo 
snel mogelijk worden verwijderd en de 
personen die schuldig worden geacht aan 
het vervaardigen, verspreiden of 
downloaden van dergelijke inhoud moeten 
worden aangehouden en berecht. De EU 
moet, met name door versterkte 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties, en met behulp 
van bi- of multilaterale overeenkomsten
maatregelen treffen waardoor het voor 
autoriteiten van derde landen makkelijker 
wordt webpagina's met een inhoud die
seksuele handelingen met personen 
jonger dan 18 jaar voorstelt, die op hun 
grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. De samenwerking met de 
internationale organisatie voor 
internetmeldpunten (INHOPE) moet 
worden opgevoerd. Om dubbele
inspanningen te voorkomen moet 
samenwerking tussen de bevoegde
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
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webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

Or. de

Amendement 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt
door het voor daders moeilijker te maken
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt.
Daarom is voorafgaand optreden 
noodzakelijk om de inhoud aan de bron te 
verwijderen en de personen die zich 
schuldig maken aan het vervaardigen, 
verspreiden of downloaden van beelden 
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personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's
waarvan is vastgesteld dat ze 
kinderpornografie bevatten of 
verspreiden. Met het oog daarop kan 
gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de 

van kindermisbruik aan te houden. De EU 
moet, met name door versterkte 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Hiertoe moeten 
mechanismen worden ingesteld om de 
internationale samenwerking tussen 
landen en gerechtelijke en 
politieautoriteiten te versterken, alsmede 
meldpunten voor kinderpornografie, om 
te waarborgen dat deze webpagina's veilig 
en snel worden verwijderd.
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grondrechten van de Europese Unie in 
acht worden genomen. Als onderdeel van 
het Actieplan voor een veiliger internet is 
een netwerk van telefonische meldpunten 
opgezet voor het verzamelen van 
informatie en het opstellen en uitwisselen 
van verslagen over de belangrijkste 
vormen illegale inhoud online.

Or. en

Amendement 78
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het
vervaardigen, verspreiden of downloaden
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, 
maatregelen treffen waardoor het voor
autoriteiten van derde landen makkelijker 
wordt webpagina's met kinderpornografie 
die op hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt,
dienen ook systemen te worden ingesteld 

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is optreden 
noodzakelijk om de inhoud zo spoedig 
mogelijk aan de bron te verwijderen en
moet actie worden ondernomen tegen de 
personen waartegen een sterk vermoeden 
bestaat dat zij beelden van kindermisbruik
vervaardigen, verspreiden of downloaden
en moeten deze personen worden 
aangehouden. De EU moet, met name 
door versterkte samenwerking met derde 
landen en via bilaterale of multilaterale 
akkoorden, een manier vinden om de 
effectieve verwijdering van webpagina's 
die materiaal betreffende misbruik van 
kinderen bevatten of verspreiden, te 
vergemakkelijken en om de 
strafrechtelijke vervolging door de
autoriteiten van derde landen te 
vergemakkelijken van personen op hun 
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om te voorkomen dat vanaf het
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's
waarvan is vastgesteld dat ze 
kinderpornografie bevatten of verspreiden.
Met het oog daarop kan gebruik worden 
gemaakt van verschillende mechanismen, 
met inbegrip van het ondersteunen van de 
bevoegde gerechtelijke of 
politieautoriteiten bij het blokkeren van de 
toegang tot die webpagina's of het 
ondersteunen en stimuleren van providers 
van internetdiensten om op vrijwillige 
basis gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

grondgebied die materiaal betreffende 
misbruik van kinderen op webpagina's
hebben geplaatst of de verspreiding via 
internet hiervan hebben veroorzaakt.
Aangezien het ondanks deze inspanningen 
moeilijk blijkt kinderpornografie bij de 
bron te verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt,
kunnen de lidstaten bijkomende 
maatregelen nemen om de toegang van 
internetgebruikers op hun grondgebied tot 
webpagina's die materiaal betreffende 
misbruik van kinderen bevatten of 
verspreiden, te beperken. Met het oog 
daarop kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van een vergemakkelijking voor de 
bevoegde gerechtelijke of 
politieautoriteiten om opdracht te geven tot 
bijkomende maatregelen, bijvoorbeeld het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's, of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te beperken. Voor alle 
technische maatregelen om de toegang tot 
webpagina's die materiaal betreffende 
misbruik van kinderen bevatten of 
verspreiden, onmogelijk te maken of te 
beperken moet er nauwere samenwerking
zijn tussen de overheidsinstanties, vooral 
om ervoor te zorgen dat nationale lijsten 
van webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze
maatregelen moeten de rechten worden 
geëerbiedigd van de eindgebruikers, 
moeten de bestaande wettelijke en 
gerechtelijke procedures worden nageleefd 
en moeten het Europees Verdrag 
betreffende de rechten van de mens en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie in acht worden genomen.
Als onderdeel van het Actieplan voor een 
veiliger internet is een netwerk van 
telefonische meldpunten opgezet voor het 
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verzamelen van informatie en het opstellen 
en uitwisselen van verslagen over de 
belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

Or. en

Motivering

Dwingende procedures moeten via internationale akkoorden worden ingesteld om ervoor te 
zorgen dat onmiddellijk actie wordt ondernomen om illegale inhoud aan de bron te 
verwijderen en tegelijk te garanderen dat bewijzen worden bewaard voor het 
politieonderzoek. Het is aan de lidstaten om bijkomende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld 
blokkering, om de toegang tot een webpagina die materiaal betreffende misbruik van kinderen 
bevat, te beperken.

Amendement 79
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit
beelden van het seksuele misbruik van 
kinderen. Ze kan onder geen enkele 
voorwaarde worden beschouwd als een 
meningsuiting. Om kinderpornografie te
bestrijden moet de verspreiding van 
materiaal betreffende misbruik van 
kinderen worden beperkt door het voor 
daders moeilijker te maken die inhoud op 
het publiek toegankelijke internet te 
uploaden. Daarom is voorafgaand 
optreden noodzakelijk om de inhoud aan 
de bron te verwijderen en de personen die
zich schuldig maken aan het vervaardigen, 
verspreiden of downloaden van beelden 
van kindermisbruik aan te houden. De EU 
moet, met name door versterkte 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 

(13) Beelden van het seksuele handelingen 
met personen jonger dan 18 jaar vormen 
een soort inhoud waarvan de 
vervaardiging, verspreiding en 
vermenigvuldiging of verwerving niet 
beschermd is doordat er een beroep wordt 
gedaan op grondrechten. Het begrip 
"beelden van seksuele handelingen" is 
bedoeld om uitbreiding van het begrip
misbruik mogelijk te maken tot alle 
seksuele handelingen met personen onder
de 18 jaar, ook indien deze gedwongen 
worden de handelingen met zichzelf te 
verrichten. De inhoud moet aan de bron zo 
snel mogelijk worden verwijderd en de 
personen die schuldig worden geacht aan 
het vervaardigen, verspreiden of 
downloaden van dergelijke inhoud moeten 
worden aangehouden en berecht. De EU 
moet, met name door versterkte 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties, en met behulp 
van bi- of multilaterale overeenkomsten
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verwijderen. Aangezien het ondanks deze
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's 
waarvan is vastgesteld dat ze 
kinderpornografie bevatten of 
verspreiden. Met het oog daarop kan 
gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

maatregelen treffen waardoor het voor 
autoriteiten van derde landen makkelijker 
wordt webpagina's met een inhoud die
seksuele handelingen met personen 
jonger dan 18 jaar voorstelt, die op hun 
grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. De samenwerking met de 
internationale organisatie voor 
internetmeldpunten (INHOPE) moet 
worden opgevoerd. Om dubbele
inspanningen te voorkomen moet 
samenwerking tussen de bevoegde
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's 
waarvan is vastgesteld dat ze 
kinderpornografie bevatten of 
verspreiden. Met het oog daarop kan 
gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden en moet ervoor 
worden gezorgd dat onderzoek en 
vervolging met betrekking tot de misdaden 
in kwestie prioriteit krijgt. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen en vervolging in te stellen. Er
moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en deze samenwerking moet 
worden versterkt, vooral om dubbele 
inspanningen te voorkomen Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Alleen als er moeilijkheden met 
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stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

de samenwerking met derde landen met 
betrekking tot verwijdering en vervolging 
zijn, kunnen de lidstaten wettelijke 
maatregelen nemen om de toegang tot 
webpagina's die beelden van 
kindermisbruik bevatten of verspreiden, te 
beperken. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

Or. en

Amendement 81
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
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internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's 
waarvan is vastgesteld dat ze 
kinderpornografie bevatten of 
verspreiden. Met het oog daarop kan 
gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 

internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen moet 
samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.
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worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen moet 
samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
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materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's 
waarvan is vastgesteld dat ze 
kinderpornografie bevatten of 
verspreiden. Met het oog daarop kan 
gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's waarvan 
is vastgesteld dat ze kinderpornografie 
bevatten of verspreiden. Met het oog 
daarop kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van seksueel misbruik van 
kinderen aan te houden. De EU moet, met 
name door versterkte samenwerking met 
derde landen en internationale organisaties, 
maatregelen treffen waardoor het voor 
autoriteiten van derde landen makkelijker 
wordt webpagina's met kinderpornografie 
die op hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Ondanks deze inspanningen is 
het vaak niet mogelijk kinderpornografie 
bij de bron te verwijderen, wanneer het 
originele materiaal zich buiten de EU 
bevindt, hetzij omdat de staat waar de 
servers gehost worden, niet wil 
meewerken, hetzij omdat het bijzonder 
lang blijkt te duren voordat de 
verwijdering van het materiaal wordt 
verkregen van de betrokken staat. 
Daarom dienen ook systemen te worden 
ingesteld om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's waarvan 
is vastgesteld dat ze kinderpornografie 
bevatten of verspreiden. Met het oog 
daarop kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
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internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's, of via niet-wetgevende 
maatregelen voor het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

Or. en

Amendement 84
Michèle Striffler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
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kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's waarvan 
is vastgesteld dat ze kinderpornografie 
bevatten of verspreiden. Met het oog 
daarop kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 

kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's waarvan 
is vastgesteld dat ze kinderpornografie 
bevatten of verspreiden. Met het oog 
daarop kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten te dwingen gedragscodes 
en richtsnoeren te ontwikkelen om de 
toegang tot die webpagina's te blokkeren
ten einde hun verantwoordelijkheid op te 
voeren. Om inhoud met kindermisbruik te 
verwijderen en te blokkeren moet 
samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
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ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

Or. fr

Amendement 85
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen. Ze 
kan onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een meningsuiting. Om 
kinderpornografie te bestrijden moet de 
verspreiding van materiaal betreffende 
misbruik van kinderen worden beperkt 
door het voor daders moeilijker te maken 
die inhoud op het publiek toegankelijke 
internet te uploaden. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud aan de bron te verwijderen en de 
personen die zich schuldig maken aan het 
vervaardigen, verspreiden of downloaden 
van beelden van kindermisbruik aan te 
houden. De EU moet, met name door 
versterkte samenwerking met derde landen 
en internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
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hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's waarvan 
is vastgesteld dat ze kinderpornografie 
bevatten of verspreiden. Met het oog 
daarop kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Elke webpagina die 
afbeeldingen van seksueel misbruik van 
kinderen bevat die afkomstig zijn uit een 
EU-lidstaat moet worden verwijderd. 
Aangezien het ondanks deze inspanningen 
moeilijk blijkt kinderpornografie bij de 
bron te verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's waarvan 
is vastgesteld dat ze kinderpornografie 
bevatten of verspreiden. Met het oog 
daarop kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
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online.

Or. en

Amendement 86
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Alle mogelijke persoonsgegevens 
die bij de uitvoering van deze richtlijn 
worden verwerkt, moeten overeenkomstig 
alle EU-voorschriften inzake 
gegevensbescherming en bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer worden 
beschermd.

Or. en

Amendement 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De ingevolge de toepassing van 
deze richtlijn verwerkte persoonsgegevens 
dienen te worden beschermd in 
overeenstemming met Kaderbesluit 
2008/977/JBZ van 27 november 2008 over 
de bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van de 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken1, alsmede in overeenstemming 
met Richtlĳn 2002/58/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 
juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie)2 en in overeenstemming 
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met de beginselen die zijn vastgelegd in 
het Verdrag van de Raad van Europa van 
28 januari 1981 tot bescherming van 
personen met betrekking tot de 
geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens, dat door alle lidstaten 
is bekrachtigd.
_____________
1 PB L 350 van 30.12.2008, blz. 60.
2 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.

Or. en

Amendement 88
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De Commissie moet onderzoeken 
welke risico's en mogelijke nadelen 
verbonden zijn aan het blokkeren van 
websites. Bij dit onderzoek moet het risico 
worden beoordeeld van afkalving van de 
democratische rechten van de Europese 
burgers en rekening worden gehouden 
met het veelvuldige beroep op de 
blokkering van webpagina's in totalitaire 
regimes om de vrijheid van meningsuiting 
te beperken.

Or. en

Amendement 89
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name door het 
Handvest van de grondrechten van de 

(15) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name door het 
Handvest van de grondrechten van de 
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Europese Unie zijn erkend, inzonderheid 
de menselijke waardigheid, het verbod op 
folteringen en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing, 
de rechten van het kind, het recht op 
vrijheid en veiligheid, de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte en op een eerlijk proces, alsmede het 
legaliteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel inzake misdrijven 
en straffen. Meer bepaald beoogt deze 
richtlijn de onverkorte eerbiediging van 
deze rechten te waarborgen en moet zij 
dienovereenkomstig worden toegepast.

Europese Unie zijn erkend, inzonderheid 
de menselijke waardigheid, het verbod op 
folteringen en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing, 
de rechten van het kind, het recht op 
vrijheid en veiligheid, de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en van persoonsgegevens, het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte en op een eerlijk proces, alsmede het 
legaliteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel inzake misdrijven 
en straffen. Meer bepaald beoogt deze 
richtlijn de onverkorte eerbiediging van 
deze rechten te waarborgen en moet zij 
dienovereenkomstig worden toegepast.

Or. en

Amendement 90
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn beoogt de vaststelling van 
minimumregels voor de definitie van 
strafbare feiten en sancties op het gebied 
van de seksuele uitbuiting van kinderen en 
de vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen om de preventie van deze 
misdrijven en de bescherming van de 
slachtoffers te versterken.

Deze richtlijn beoogt de vaststelling van 
minimumregels voor de definitie van 
strafbare feiten en sancties op het gebied 
van seksueel misbruik en de seksuele 
uitbuiting van kinderen, alsmede de 
aanbieding van materiaal betreffende 
seksueel misbruik van kinderen, en de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen om de preventie van deze 
misdrijven en de bescherming van de 
slachtoffers te versterken.

Or. en

Amendement 91
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "kind": persoon die jonger is dan 
achttien jaar;

a) "kind": minderjarige / persoon die nog 
niet de leeftijd heeft bereikt waarop 
overeenkomstig de nationale wet legaal 
kan worden ingestemd met seksuele 
handelingen;

Or. en

Amendement 92
Jean Lambert namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "kinderpornografie": b) "materiaal betreffende misbruik van 
kinderen":

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Indien dit wordt aangenomen, 
dienen door de gehele tekst 
dienovereenkomstige wijzigingen te 
worden aangebracht.)

Or. en

Amendement 93
Ernst Strasser

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "kinderpornografie": b) "kinderpornografie" of "materiaal 
betreffende seksueel misbruik van 
kinderen":

Or. en

Amendement 94
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "kinderpornografie": b) "beelden van kindermisbruik":

Or. en

Motivering

Kinderpornografie en/of kinderpornografische voorstellingen omvatten altijd seksueel 
misbruik van een kind en vormen hierdoor het bewijs van een misdaad die is begaan tegen 
een kind. In overweging 3 van het voorstel wordt het verband erkend tussen de definitie van 
"kinderpornografie" en seksueel misbruik van kinderen. Met het gebruik van de term 
"kinderpornografie" in het voorstel wordt dit verband niet erkend en worden de voorstellen 
afgezwakt, doordat kindermisbruik er wordt gekoppeld aan gedrag dat, al is het 
pornografisch, in een volwassenenomgeving legaal kan zijn. Bovendien veronderstelt de term 
"pornografie" een element van instemming aan de kant van het kind en kunnen daders en 
potentiële daders hiermee de ernst minimaliseren van hetgeen zij doen, wanneer zij naar 
beelden kijken.

Amendement 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "kinderpornografie": b) "kinderpornografie" of "materiaal 
betreffende seksueel misbruik van 
kinderen":

Or. en

Amendement 96
Petra Kammerevert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b – punt iii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) alle materiaal dat de visuele weergave 
behelst van een persoon die er als een 
kind uitziet en die deelneemt aan echte of 
gesimuleerde expliciete seksuele 
gedragingen of elke weergave voor 

Schrappen
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primair seksuele doeleinden van de 
geslachtsorganen van een persoon die er 
als een kind uitziet; of

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b – punt iii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) alle materiaal dat de visuele weergave 
behelst van een persoon die er als een
kind uitziet en die deelneemt aan echte of 
gesimuleerde expliciete seksuele 
gedragingen of elke weergave voor primair 
seksuele doeleinden van de 
geslachtsorganen van een persoon die er 
als een kind uitziet; of

(iii) alle materiaal dat een kind of diens 
virtuele beeld toont dat deelneemt aan 
echte of gesimuleerde expliciete seksuele 
gedragingen of dat voor primair seksuele 
doeleinden de geslachtsorganen van een 
kind of diens virtuele beeld toont; of

Or. fr

Amendement 98
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b – punt iv 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) realistische afbeeldingen voor primair 
seksuele doeleinden, van een kind dat
deelneemt aan expliciete seksuele 
gedragingen, of realistische afbeeldingen 
voor primair seksuele doeleinden van de 
geslachtsorganen van een kind, ongeacht 
of dit kind daadwerkelijk bestaat;

(iv) realistische afbeeldingen voor primair 
seksuele doeleinden, van een kind dat 
deelneemt aan expliciete seksuele 
gedragingen, of realistische afbeeldingen 
voor primair seksuele doeleinden van de 
geslachtsorganen van een kind;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b – punt iv 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) realistische afbeeldingen voor primair 
seksuele doeleinden, van een kind dat 
deelneemt aan expliciete seksuele 
gedragingen, of realistische afbeeldingen 
voor primair seksuele doeleinden van de 
geslachtsorganen van een kind, ongeacht 
of dit kind daadwerkelijk bestaat;

(iv) realistische afbeeldingen voor primair 
seksuele doeleinden, van een kind dat 
deelneemt aan expliciete seksuele 
gedragingen, of realistische afbeeldingen 
voor primair seksuele doeleinden van de 
geslachtsorganen van een kind of diens 
virtuele beeld;

Or. fr

Amendement 100
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b – punt iv 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) realistische afbeeldingen voor primair 
seksuele doeleinden, van een kind dat 
deelneemt aan expliciete seksuele 
gedragingen, of realistische afbeeldingen 
voor primair seksuele doeleinden van de 
geslachtsorganen van een kind, ongeacht of 
dit kind daadwerkelijk bestaat;

(iv) realistische afbeeldingen voor primair 
seksuele doeleinden, van een kind dat 
deelneemt aan expliciete seksuele 
gedragingen of als dusdanig wordt 
afgebeeld, of realistische afbeeldingen 
voor primair seksuele doeleinden van de 
geslachtsorganen van een kind, ongeacht of 
dit kind daadwerkelijk bestaat;

Or. en

Amendement 101
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b – punt iv bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv bis) kinderpornografie is een vorm van 
kindermisbruik;

Or. en
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Amendement 102
Jean Lambert namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) "seksuele uitbuiting van kinderen 
tijdens reizen en in het toerisme": 
seksuele uitbuiting van kinderen door een 
of meer personen die uit hun gewone 
omgeving reizen naar een bestemming 
waar zij seksuele contacten hebben met 
kinderen;

Or. en

Motivering

UNWTO-definitie van toerist, 1997.

Amendement 103
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "seksuele uitbuiting van kinderen 
tijdens reizen en in het toerisme": 
seksuele uitbuiting van kinderen door een 
of meer personen die uit hun gewone 
omgeving reizen naar een bestemming 
waar zij seksuele contacten hebben met 
kinderen.

Or. en

Motivering

Een ernstige vorm van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen die momenteel 
niet door EU-wetgeving is gedekt en die met de voorgestelde richtlijn strafbaar wordt gesteld, 
is seksuele uitbuiting van kinderen tijdens reizen en in het toerisme. De toelichting is hierover 
duidelijk, maar het voorstel omvat van seksuele uitbuiting van kinderen tijdens reizen en in 
het toerisme geen definitie. Om hier iets aan te doen is het belangrijk dat de lidstaten het eens 
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zijn over een gemeenschappelijke definitie en hun wetgeving dienovereenkomstig aanpassen. 
Hierboven wordt daarom voorgesteld "seksuele uitbuiting van kinderen tijdens reizen en in 
het toerisme" te definiëren als seksuele uitbuiting van kinderen door een of meer personen die 
uit hun gewone omgeving reizen naar een bestemming waar zij seksuele contacten hebben met 
kinderen. Op deze manier kunnen de lidstaten straffen voor de seksuele uitbuiting van 
kinderen opleggen aan iedereen die gewoonlijk niet woont op de plaats waar het misbruik 
wordt gepleegd, met inbegrip van binnenlandse en internationale reizigers.

Amendement 104
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "seksuele uitbuiting van kinderen 
tijdens reizen en in het toerisme": 
seksuele uitbuiting van kinderen door een 
of meer personen die uit hun gewone 
omgeving reizen naar een bestemming 
waar zij seksuele contacten hebben met 
kinderen.

Or. en

Motivering

Een ernstige vorm van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen die momenteel 
niet door EU-wetgeving is gedekt en die met de voorgestelde richtlijn strafbaar wordt gesteld, 
is seksuele uitbuiting van kinderen tijdens reizen en in het toerisme. De toelichting is hierover 
duidelijk, maar het voorstel omvat van seksuele uitbuiting van kinderen tijdens reizen en in 
het toerisme geen definitie. Om hier iets aan te doen is het belangrijk dat de lidstaten het eens 
zijn over een gemeenschappelijke definitie en hun wetgeving dienovereenkomstig aanpassen. 
Hierboven wordt daarom voorgesteld "seksuele uitbuiting van kinderen tijdens reizen en in 
het toerisme" te definiëren als seksuele uitbuiting van kinderen door een of meer personen die 
uit hun gewone omgeving reizen naar een bestemming waar zij seksuele contacten hebben met 
kinderen. Op deze manier kunnen de lidstaten straffen voor de seksuele uitbuiting van 
kinderen opleggen aan iedereen die gewoonlijk niet woont op de plaats waar het misbruik 
wordt gepleegd, met inbegrip van binnenlandse en internationale reizigers.

Amendement 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de leden 2 tot en met 5 genoemde
opzettelijke gedragingen strafbaar zijn.

1. Daar de stelsels van strafrecht 
onlosmakelijk deel vormen van de 
rechtsorde in iedere afzonderlijke lidstaat 
neemt iedere lidstaat maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de hieronder 
beschreven opzettelijke gedragingen als 
strafbare feiten wettelijk zijn vastgelegd 
en overeenkomstig hun stelsel worden 
voorzien van een straf en een strafmaat 
die zijn afgestemd op de ernst van het 
misdrijf.

Or. de

Amendement 106
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het voor seksuele doeleinden 
bewerkstelligen dat een kind dat volgens 
het nationale recht nog niet de leeftijd heeft 
bereikt waarop het kan instemmen met 
seksuele handelingen, getuige is van 
seksueel misbruik of seksuele handelingen, 
zelfs zonder dat het daaraan hoeft deel te 
nemen, is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar.

2. Het voor seksuele doeleinden 
bewerkstelligen dat een persoon die
volgens het nationale recht nog niet de 
leeftijd heeft bereikt waarop het kan 
instemmen met seksuele handelingen, 
getuige is van seksueel misbruik of 
seksuele handelingen, zelfs zonder dat het 
daaraan hoeft deel te nemen, is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Or. de

Amendement 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het voor seksuele doeleinden
bewerkstelligen dat een kind dat volgens 
het nationale recht nog niet de leeftijd heeft 

2. Het bewerkstelligen dat een kind dat 
volgens het nationale recht nog niet de 
leeftijd heeft bereikt waarop het kan 
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bereikt waarop het kan instemmen met 
seksuele handelingen, getuige is van 
seksueel misbruik of seksuele handelingen, 
zelfs zonder dat het daaraan hoeft deel te 
nemen, is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar.

instemmen met seksuele handelingen, 
getuige is van seksueel misbruik of 
seksuele handelingen, zelfs zonder dat het 
daaraan hoeft deel te nemen, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste drie jaar.

Or. en

Amendement 108
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het voor seksuele doeleinden 
bewerkstelligen dat een kind dat volgens 
het nationale recht nog niet de leeftijd heeft 
bereikt waarop het kan instemmen met 
seksuele handelingen, getuige is van 
seksueel misbruik of seksuele handelingen, 
zelfs zonder dat het daaraan hoeft deel te
nemen, is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar.

2. Het voor seksuele doeleinden 
bewerkstelligen dat een kind dat volgens 
het nationale recht nog niet de leeftijd heeft 
bereikt waarop het kan instemmen met 
seksuele handelingen, getuige is van 
seksueel misbruik of seksuele handelingen, 
zelfs zonder dat het daaraan hoeft deel te 
nemen, is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar, 
waarbij tevens het verbod wordt opgelegd 
om werkzaamheden te verrichten waarbij 
men in contact komt met kinderen.

Or. it

Amendement 109
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind dat volgens het nationale 
recht nog niet de leeftijd heeft bereikt 
waarop het kan instemmen met seksuele 
handelingen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
vijf jaar.

3. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een persoon die volgens het nationale 
recht nog niet de leeftijd heeft bereikt 
waarop het kan instemmen met seksuele 
handelingen, is een gedraging in de zin 
van lid 1.
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Or. de

Amendement 110
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind dat volgens het nationale 
recht nog niet de leeftijd heeft bereikt 
waarop het kan instemmen met seksuele 
handelingen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar.

3. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind dat volgens het nationale 
recht nog niet de leeftijd heeft bereikt 
waarop het kan instemmen met seksuele 
handelingen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or. it

Amendement 111
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij:

4. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een persoon onder de achttien jaar, 
waarbij

(i) misbruik wordt gemaakt van een 
erkende positie van vertrouwen, autoriteit 
of invloed ten aanzien van het kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar; of

(i) misbruik wordt gemaakt van een 
erkende positie van vertrouwen, autoriteit 
of invloed ten aanzien van deze persoon; of

(ii) misbruik wordt gemaakt van de 
bijzonder kwetsbare situatie van het kind, 
met name als gevolg van een geestelijke of 
lichamelijke handicap of een situatie van 
afhankelijkheid, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar; of

(ii) misbruik wordt gemaakt van de 
bijzonder kwetsbare situatie van deze 
persoon, met name wegens een 
verstandelijke of lichamelijke handicap of
wegens een toestand van afhankelijkheid; 
of

(iii) gebruik wordt gemaakt van dwang, (iii) gebruik wordt gemaakt van dwang, 
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geweld of bedreigingen, geweld of bedreigingen

is een gedraging in de zin van lid 1.

Or. de

Amendement 112
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – punt iii 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) gebruik wordt gemaakt van dwang, 
geweld of bedreigingen, is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar.

(iii) misbruik wordt gemaakt van dwang, 
geweld of bedreigingen, is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or. it

Amendement 113
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het dwingen van een kind tot seksuele 
activiteiten met een derde is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste tien jaar.

5. Het dwingen van een persoon onder de 
achttien jaar tot seksuele activiteiten met 
een derde, is een gedraging in de zin van 
lid 1.

Or. de

Amendement 114
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het dwingen van een kind tot seksuele 
activiteiten met een derde is strafbaar met 

5. Het dwingen van een kind tot seksuele 
activiteiten met een derde is strafbaar met 
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een maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar.

een maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or. it

Amendement 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het dwingen van een kind tot seksuele 
activiteiten met een derde is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar.

5. Een kind middels dwang, geweld of 
bedreigingen aanzetten tot seksuele 
activiteiten met een derde is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar.

Or. en

Amendement 116
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de leden 2 tot en met 11 genoemde 
opzettelijke gedragingen strafbaar zijn.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de leden 2 tot en met 11 genoemde 
gedragingen strafbaar zijn.

Or. en

Amendement 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 1. Daar de stelsels van strafrecht 
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maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de leden 2 tot en met 11 genoemde
opzettelijke gedragingen strafbaar zijn.

onlosmakelijk deel vormen van de 
rechtsorde in iedere afzonderlijke lidstaat 
neemt iedere lidstaat maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de hieronder 
beschreven opzettelijke gedragingen als 
strafbare feiten wettelijk zijn vastgelegd 
en overeenkomstig hun stelsel worden 
voorzien van een straf en een strafmaat 
die zijn afgestemd op de ernst van het 
misdrijf.

Or. de

Amendement 118
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de leden 2 tot en met 11 genoemde
opzettelijke gedragingen strafbaar zijn.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de leden 2 tot en met 11 genoemde acties 
met als doel een kind aan te zetten tot 
misdaden strafbaar zijn.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een kind aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

2. Het bewerkstelligen dat een kind 
deelneemt aan pornografische 
voorstellingen en het werven van een kind
voor deelneming aan pornografische 
voorstellingen, of het voordeel halen uit of 
anderszins uitbuiten van een kind voor 
dergelijke doeleinden, is strafbaar met een
maximumvrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar als het kind nog niet seksueel 
meerderjarig is of van ten minste twee jaar
als het kind seksueel meerderjarig is.
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Or. en

Amendement 120
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een kind aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

2. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een persoon onder de achttien jaar
aan pornografische voorstellingen is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Or. de

Amendement 121
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een kind aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

2. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een kind aan pornografische 
voorstellingen is kindermisbruik en 
bijgevolg strafbaar met een vrijheidsstraf
die de lidstaat vaststelt.

Or. en

Amendement 122
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een kind aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

2. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een kind aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
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verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or. it

Motivering

Uitbuiting van misbruik van kinderen moet gestraft kunnen worden met zwaardere straffen en 
een verbod op werkzaamheden waarbij men in contact komt met kinderen. 

Amendement 123
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een kind aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

2. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een kind aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar en een adequate boete.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan pornografische 
voorstellingen of anderszins uitbuiten van 
dat kind is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar.

Schrappen

Or. en

Amendement 125
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan pornografische voorstellingen
of anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar.

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een persoon onder de achttien jaar aan 
pornografische voorstellingen is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Or. de

Amendement 126
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan pornografische voorstellingen 
of anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf
van ten minste twee jaar.

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan pornografische voorstellingen 
of anderszins uitbuiten van dat kind is
kindermisbruik en bijgevolg strafbaar met 
een vrijheidsstraf die de lidstaat vaststelt.

Or. en

Amendement 127
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan pornografische voorstellingen 
of anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar.

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan pornografische voorstellingen 
of anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar, waarbij tevens 
het verbod wordt opgelegd om 
werkzaamheden te verrichten waarbij 
men in contact komt met kinderen.

Or. it
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Motivering

Uitbuiting van misbruik van kinderen moet gestraft kunnen worden met zwaardere straffen en 
een verbod op werkzaamheden waarbij men in contact komt met kinderen. 

Amendement 128
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan pornografische voorstellingen 
of anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar.

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan pornografische voorstellingen 
of anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar en een adequate 
boete.

Or. en

Amendement 129
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het willens en wetens bijwonen van 
pornografische voorstellingen waaraan 
kinderen deelnemen, is strafbaar met een
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

4. Het bijwonen van pornografische 
voorstellingen waaraan kinderen 
deelnemen, is kindermisbruik en bijgevolg
strafbaar met een vrijheidsstraf die de 
lidstaat vaststelt.

Or. en

Amendement 130
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het willens en wetens bijwonen van 
pornografische voorstellingen waaraan

4. Het willens en wetens bijwonen van 
pornografische voorstellingen waaraan
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kinderen deelnemen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

personen onder de achttien jaar
deelnemen, is een gedraging in de zin van 
lid 1.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het willens en wetens bijwonen van 
pornografische voorstellingen waaraan
kinderen deelnemen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

4. Het willens en wetens bijwonen van 
pornografische voorstellingen waaraan een 
kind deelneemt, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar als het kind nog niet de leeftijd 
heeft bereikt waarop het kan instemmen 
met seksuele handelingen of van ten 
minste één jaar als het kind die leeftijd is 
gepasseerd.

Or. en

Amendement 132
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het willens en wetens bijwonen van 
pornografische voorstellingen waaraan 
kinderen deelnemen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

4. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een kind aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or. it

Motivering

Uitbuiting van misbruik van kinderen moet gestraft kunnen worden met zwaardere straffen en 
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een verbod op werkzaamheden waarbij men in contact komt met kinderen. 

Amendement 133
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het willens en wetens bijwonen van 
pornografische voorstellingen waaraan 
kinderen deelnemen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

4. Het willens en wetens bijwonen van 
pornografische voorstellingen waaraan 
kinderen deelnemen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar en een adequate boete.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het werven van een kind voor 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
vijf jaar.

Schrappen

Or. en

Amendement 135
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het werven van een kind voor 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
vijf jaar.

5. Het werven van een kind voor 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is kindermisbruik en 
bijgevolg strafbaar met een vrijheidsstraf
die de lidstaat vaststelt.
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Or. en

Amendement 136
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het werven van een kind voor 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
vijf jaar.

5. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een persoon onder de achttien jaar
aan pornografische voorstellingen is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Or. de

Amendement 137
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het werven van een kind voor 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar.

5. Het werven van een kind voor 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or. it

Amendement 138
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het werven van een kind voor 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 

5. Het werven van een kind voor 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
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maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar.

maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar en een adequate boete.

Or. en

Amendement 139
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
vijf jaar.

6. Wie bewerkstelligt dat een persoon 
jonger dan achttien jaar aan seksuele 
handelingen deelneemt of die deze 
deelneming uitbuit, waarbij in ruil 
daarvoor geld of een andere vorm van 
beloning of vergoeding wordt gegeven of 
beloofd, ongeacht of die betaling, belofte 
of vergoeding aan de persoon jonger dan 
achttien jaar of aan een derde wordt 
gegeven of gedaan, is schuldig aan 
opzettelijke gedragingen in de zin van 
lid 1.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan kinderprostitutie is strafbaar met een
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
vijf jaar.

6. Het bewerkstelligen dat een kind zich 
prostitueert en het werven van een kind 
voor dat doel, of het voordeel halen uit of 
anderszins uitbuiten van een kind voor 
dergelijke doeleinden, is strafbaar met een
maximumvrijheidsstraf van ten minste
acht jaar als het kind nog niet seksueel 
meerderjarig is of van ten minste vijf jaar
als het kind seksueel meerderjarig is.

Or. en
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Amendement 141
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan kinderprostitutie is strafbaar met een
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
vijf jaar.

6. Bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan kinderprostitutie is kindermisbruik en 
bijgevolg strafbaar met een vrijheidsstraf
die de lidstaat vaststelt.

Or. en

Amendement 142
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar.

6. Bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or. it

Motivering

Uitbuiting van misbruik van kinderen moet gestraft kunnen worden met zwaardere straffen en 
een verbod op werkzaamheden waarbij men in contact komt met kinderen. 

Amendement 143
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan kinderprostitutie is strafbaar met een 

6. Bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan kinderprostitutie is strafbaar met een 
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maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar.

maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar en een adequate boete.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan kinderprostitutie of 
anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste vijf jaar.

Schrappen

Or. en

Amendement 145
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan kinderprostitutie of 
anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste vijf jaar.

Schrappen

Or. de

Amendement 146
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan kinderprostitutie of anderszins 
uitbuiten van dat kind is strafbaar met een

7. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan kinderprostitutie of anderszins 
uitbuiten van dat kind is kindermisbruik 
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maximum vrijheidsstraf van ten minste 
vijf jaar.

en bijgevolg strafbaar met een 
vrijheidsstraf die de lidstaat vaststelt.

Or. en

Amendement 147
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan kinderprostitutie of anderszins 
uitbuiten van dat kind is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar.

7. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan kinderprostitutie of anderszins 
uitbuiten van dat kind is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or. it

Motivering

Uitbuiting van misbruik van kinderen moet gestraft kunnen worden met zwaardere straffen en 
een verbod op werkzaamheden waarbij men in contact komt met kinderen. 

Amendement 148
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan kinderprostitutie of anderszins 
uitbuiten van dat kind is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar.

7. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan kinderprostitutie of anderszins 
uitbuiten van dat kind is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar en een adequate boete.

Or. en
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Amendement 149
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste vijf jaar.

8. Wie seksuele handelingen aangaat met 
een persoon jonger dan achttien jaar en in 
ruil daarvoor geld of een andere vorm van 
beloning of vergoeding geeft of belooft, 
ongeacht of die betaling, belofte of 
vergoeding aan de persoon jonger dan 
achttien jaar of aan een derde wordt
gegeven of gedaan, is schuldig aan 
opzettelijke gedragingen in de zin van lid 
1.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste vijf jaar.

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximumvrijheidsstraf van ten 
minste vijf jaar als het kind nog niet 
seksueel meerderjarig is en van ten minste 
twee jaar als het kind seksueel 
meerderjarig is .

Or. en

Amendement 151
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste vijf jaar.

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste vijf jaar en een adequate boete.

Or. en

Amendement 152
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste vijf jaar.

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste vijf jaar, waarbij tevens het verbod 
wordt opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or. it

Motivering

Uitbuiting van misbruik van kinderen moet gestraft kunnen worden met zwaardere straffen en 
een verbod op werkzaamheden waarbij men in contact komt met kinderen. 

Amendement 153
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, of het instemmen hiermee, 
ongeacht of de geslachtsdaad wordt 
verricht of niet, waarbij een beroep wordt 
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minste vijf jaar. gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste zes jaar.

Or. en

Amendement 154
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste vijf jaar.

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt
gedaan op kinderprostitutie, is
kindermisbruik en bijgevolg strafbaar met 
een vrijheidsstraf die de lidstaat vaststelt.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het dwingen van een kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar.

9. Het onder dwang of met geweld 
bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan pornografische voorstellingen, of het 
bedreigen van een kind voor dergelijke 
doeleinden, is strafbaar met een
maximumvrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar als het kind nog niet seksueel 
meerderjarig is of van ten minste vijf jaar 
als het kind seksueel meerderjarig is.

Or. en

Amendement 156
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het dwingen van een kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar.

9. Het dwingen van een kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is kindermisbruik en 
bijgevolg strafbaar met een vrijheidsstraf
die de lidstaat vaststelt.

Or. en

Amendement 157
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het dwingen van een kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar.

9. Het dwingen van een persoon onder de 
achttien jaar tot deelneming aan 
pornografische voorstellingen is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Or. de

Amendement 158
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het dwingen van een kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar.

9. Het dwingen van een kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar en een adequate boete.

Or. en

Amendement 159
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het dwingen van een kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar.

9. Het dwingen van een kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het werven van een kind voor 
deelneming aan kinderprostitutie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar.

Schrappen

Or. en

Amendement 161
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het werven van een kind voor 
deelneming aan kinderprostitutie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar.

10. Wie een persoon jonger dan achttien 
jaar werft of dwingt om aan seksuele 
handelingen deel te nemen, waarbij in 
ruil daarvoor geld of een andere vorm van
beloning of vergoeding wordt gegeven of 
beloofd, ongeacht of die betaling, belofte 
of vergoeding aan de persoon jonger dan 
achttien jaar of aan een derde wordt 
gegeven of gedaan, is schuldig aan 
opzettelijke gedragingen in de zin van lid 
1.
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Or. de

Amendement 162
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het werven van een kind voor 
deelneming aan kinderprostitutie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf
van ten minste acht jaar.

10. Het werven van een kind voor 
deelneming aan kinderprostitutie is
kindermisbruik en bijgevolg strafbaar met 
een vrijheidsstraf die de lidstaat vaststelt.

Or. en

Amendement 163
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het werven van een kind voor 
deelneming aan kinderprostitutie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar.

10. Het werven van een kind voor 
deelneming aan kinderprostitutie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar, waarbij tevens het 
verbod wordt opgelegd om 
werkzaamheden te verrichten waarbij 
men in contact komt met kinderen.

Or. it

Amendement 164
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het werven van een kind voor 
deelneming aan kinderprostitutie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar.

10. Het werven van een kind voor 
deelneming aan kinderprostitutie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar en een adequate 
boete.
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Or. en

Amendement 165
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Het dwingen van een kind tot 
kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar.

Schrappen

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Het dwingen van een kind tot
kinderprostitutie is strafbaar met een
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar.

11. Een kind middels dwang of geweld 
aanzetten tot prostitutie of het kind met 
dat doel bedreigen is strafbaar met een
maximumvrijheidsstraf van ten minste tien 
jaar als het kind nog niet seksueel 
meerderjarig is en van ten minste vijf jaar 
als het kind seksueel meerderjarig is.

Or. en

Amendement 167
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Het dwingen van een kind tot 
kinderprostitutie is strafbaar met een
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar.

11. Het dwingen van een kind tot 
kinderprostitutie is kindermisbruik en 
bijgevolg strafbaar met een vrijheidsstraf
die de lidstaat vaststelt.
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Or. en

Amendement 168
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Het dwingen van een kind tot 
kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste tien 
jaar.

11. Het dwingen van een kind tot 
kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste tien 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Or. it

Amendement 169
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Het dwingen van een kind tot 
kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste tien 
jaar.

11. Het dwingen van een kind tot 
kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste tien 
jaar en een adequate boete.

Or. en

Amendement 170
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Strafbare feiten op het gebied van 
kinderpornografie

Strafbare feiten met betrekking tot de 
weergave van seksuele handelingen met 
personen jonger dan achttien jaar

Or. de
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Amendement 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de leden 2 tot en met 6 genoemde
opzettelijke gedragingen strafbaar zijn.

1. Daar de stelsels van strafrecht 
onlosmakelijk deel vormen van de 
rechtsorde in iedere afzonderlijke lidstaat 
neemt iedere lidstaat maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de hieronder 
beschreven opzettelijke gedragingen als 
strafbare feiten wettelijk zijn vastgelegd 
en overeenkomstig hun stelsel worden 
voorzien van een straf en een strafmaat 
die zijn afgestemd op de ernst van het 
misdrijf.

Or. de

Amendement 172
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verwerven of in bezit hebben van
kinderpornografie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van tenminste 
één jaar.

2. Het verwerven of in bezit hebben van
materiaal, waarin seksuele handelingen 
met personen onder de achttien jaar 
worden vertoond, is een gedraging in de 
zin van lid 1.

Or. de

Amendement 173
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verwerven of in bezit hebben van 
kinderpornografie is strafbaar met een

2. Het verwerven of in bezit hebben van 
kinderpornografie is strafbaar met een 
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maximum vrijheidsstraf van tenminste één 
jaar.

vrijheidsstraf die wordt vastgesteld door de 
lidstaat.

Or. en

Amendement 174
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verwerven of in bezit hebben van 
kinderpornografie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van tenminste één 
jaar.

2. Het verwerven of in bezit hebben van 
kinderpornografie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van tenminste één 
jaar en een adequate boete.

Or. en

Amendement 175
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het willens en wetens door middel van 
informatie- en communicatietechnologie
toegang verkrijgen tot kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste één jaar.

3. Het willens en wetens toegang 
verkrijgen tot kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste één jaar.

Or. en

Amendement 176
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het willens en wetens door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
toegang verkrijgen tot kinderpornografie 
is strafbaar met een maximum 

3. Het willens en wetens door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
toegang verkrijgen tot materiaal waarin 
seksuele handelingen met personen onder 
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vrijheidsstraf van ten minste één jaar. de achttien jaar worden weergegeven, is 
een gedraging in de zin van lid 1.

Or. de

Amendement 177
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het willens en wetens door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
toegang verkrijgen tot kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf
van ten minste één jaar.

3. Het willens en wetens door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
toegang verkrijgen tot kinderpornografie is 
strafbaar met een vrijheidsstraf die wordt 
vastgesteld door de lidstaat.

Or. en

Amendement 178
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het willens en wetens door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
toegang verkrijgen tot kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste één jaar.

3. Het willens en wetens door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
toegang verkrijgen tot kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste één jaar en een adequate 
boete.

Or. en

Amendement 179
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het willens en wetens door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 

3. Het willens en wetens door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
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toegang verkrijgen tot kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste één jaar.

toegang verkrijgen tot kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste één jaar. Het bewuste genot 
van kinderpornografie wordt onwettig 
geacht, ongeacht of het bekeken materiaal 
op de computer van de overtreder is 
bewaard of niet. Indien de overtreder 
opzettelijk kinderpornografie bekijkt is hij 
of zij, ongeacht of de beelden op zijn of 
haar computer bewaard zijn, schuldig aan 
herhaalde victimisatie van het in het 
materiaal afgebeelde kind. Bovendien 
bestaat het gevaar dat de seksuele 
belangstelling van overtreder voor 
kinderen toeneemt.

Or. lt

Amendement 180
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De distributie, verspreiding of 
uitzending van kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar.

4. De distributie, verspreiding of 
uitzending van materiaal, waarin seksuele 
handelingen met personen onder de 
achttien jaar worden vertoond, is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Or. de

Amendement 181
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De distributie, verspreiding of 
uitzending van kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf
van ten minste twee jaar.

4. De distributie, verspreiding of 
uitzending van kinderpornografie is 
strafbaar met een vrijheidsstraf die wordt 
vastgesteld door de lidstaat.

Or. en
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Amendement 182
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De distributie, verspreiding of 
uitzending van kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar.

4. De distributie, verspreiding of 
uitzending van kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar en een passende 
boete.

Or. en

Amendement 183
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het aanbieden, leveren of ter 
beschikking stellen van kinderpornografie 
is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar.

5. Het aanbieden, leveren of ter 
beschikking stellen van materiaal waarin 
seksuele handelingen met personen onder 
de achttien jaar worden vertoond, is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Or. de

Amendement 184
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het aanbieden, leveren of ter 
beschikking stellen van kinderpornografie 
is strafbaar met een maximum
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar.

5. Het aanbieden, leveren of ter 
beschikking stellen van kinderpornografie 
is strafbaar met een door de lidstaat te 
bepalen vrijheidsstraf.

Or. en
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Amendement 185
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het aanbieden, leveren of ter 
beschikking stellen van kinderpornografie 
is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar.

5. Het aanbieden, leveren of ter 
beschikking stellen van kinderpornografie 
is strafbaar met een maximumvrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar en een passende 
boete.

Or. en

Amendement 186
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het produceren van kinderpornografie 
is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste vijf jaar.

6. Het produceren van beelden van 
seksuele handelingen met personen 
jonger dan 18 jaar is een handeling in de 
zin van lid 1.

Or. de

Amendement 187
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het produceren van kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste vijf jaar.

6. Het produceren van kinderpornografie is 
strafbaar met een door de lidstaat te 
bepalen vrijheidsstraf.

Or. en
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Amendement 188
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het produceren van kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste vijf jaar.

6. Het produceren van kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste vijf jaar en een passende 
boete.

Or. en

Amendement 189
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het staat ter beoordeling van de 
lidstaten om te beslissen of dit artikel van 
toepassing is op gevallen van 
kinderpornografie als bedoeld in artikel 2, 
b), iii), waarin de persoon die op een kind 
lijkt, in werkelijkheid 18 jaar of ouder was 
op het moment dat de afbeelding werd 
gemaakt.

Or. en

Amendement 190
Petra Kammerevert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Benaderen van kinderen voor seksuele 
doeleinden
Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de volgende 
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opzettelijke gedragingen strafbaar zijn:
Elk voorstel van een volwassene door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, 
genoemde strafbare feiten te plegen, is, 
voor zover dit voorstel is gevolgd door 
materiële handelingen die tot een 
dergelijke ontmoeting leiden, strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste twee jaar.

Or. de

Amendement 191
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de volgende 
opzettelijke gedragingen strafbaar zijn:

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de volgende 
opzettelijke gedraging strafbaar is en dat 
op het strafbare feit overeenkomstig hun 
systematiek voor strafbepaling een straf 
staat die strookt met de zwaarte van de 
gedraging:

Or. de

Amendement 192
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de volgende 
opzettelijke gedragingen strafbaar zijn:

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat handelingen met 
het oogmerk een kind te bewegen tot de 
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volgende gedragingen strafbaar zijn:

Or. en

Amendement 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk voorstel van een volwassene door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke 
ontmoeting leiden, strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

Het beïnvloeden door een volwassene van
een kind dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
door middel van schriftelijke of 
mondelinge mededelingen of het tonen 
van pornografisch materiaal, met het 
oogmerk om een van de in artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 2, of artikel 5, lid 6, 
genoemde strafbare feiten te plegen, is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar.

Or. en

Amendement 194
Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk voorstel van een volwassene door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke 

Een volwassene die een kind dat volgens 
de nationale wetgeving niet de leeftijd 
heeft bereikt om in te stemmen met 
seksuele handelingen, aanrandt, ook door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, met het 
oogmerk om een van de in artikel 3, lid 3, 
of artikel 5, lid 6, genoemde strafbare 
feiten te plegen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar
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ontmoeting leiden, strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

Or. en

Amendement 195
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk voorstel van een volwassene door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6,
genoemde strafbare feiten te plegen, is, 
voor zover dit voorstel is gevolgd door 
materiële handelingen die tot een 
dergelijke ontmoeting leiden, strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste twee jaar.

Een voorstel van een volwassene door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een persoon
te ontmoeten die volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in artikel 
3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke 
ontmoeting leiden.

Or. de

Amendement 196
Jean Lambert namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk voorstel van een volwassene door
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 

Elk voorstel van een volwassene via enig 
middel, ook via informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten of anderszins te benaderen, 
met het oogmerk om een van de in artikel 
3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot zulk een ontmoeting of 
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voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke
ontmoeting leiden, strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

contact leiden, strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar.

Or. en

Amendement 197
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk voorstel van een volwassene door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke 
ontmoeting leiden, strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

Elk voorstel van een volwassene om een 
kind te ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke 
ontmoeting leiden, strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

Or. en

Amendement 198
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk voorstel van een volwassene door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 

Elk voorstel van een volwassene om een 
kind te ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
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artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke 
ontmoeting leiden, strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke 
ontmoeting leiden, strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

Or. lt

Motivering

Daar kinderlokkerij een activiteit is die niet beperkt blijft tot het internet moeten de woorden "
door middel van informatie- en communicatietechnologie" worden geschrapt.

Amendement 199
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk voorstel van een volwassene door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke 
ontmoeting leiden, strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

Elk voorstel van een volwassene door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke 
ontmoeting leiden, strafbaar met een door 
de lidstaat te bepalen vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 200
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk voorstel van een volwassene door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke 
ontmoeting leiden, strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

Elk voorstel van een volwassene door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 
strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke 
ontmoeting leiden, strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar en een passende boete.

Or. en

Amendement 201
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kinderlokkerij voor seksuele doelen moet 
onder de strafwet komen te vallen zodat de 
politie een dreigende ontmoeting tussen 
een kind en een overtreder kan 
voorkomen en niet hoeft te wachten tot er 
gewelddadigheden hebben 
plaatsgevonden.

Or. lt

Amendement 202
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
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uitlokken van en de medeplichtigheid bij 
het plegen van een van de in de artikelen 3 
tot en met 6 genoemde strafbare feiten
strafbaar zijn.

uitlokken van en de medeplichtigheid bij 
het plegen van een van de in de artikelen 3 
tot en met 6 genoemde strafbare feiten bij 
wet als misdrijf worden omschreven en 
overeenkomstig zijn strafrecht worden 
bestaft in overeenstemming met de ernst 
van de feiten.

Or. de

Amendement 203
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
pogingen tot het plegen van één van de 
strafbare feiten genoemd in artikel 3, leden 
3 tot en met 5, en artikel 3, lid 2, met 
betrekking tot het getuige zijn van seksueel 
misbruik en artikel 4, leden 2 en 3 en leden 
5 tot en met 11, en artikel 5, lid 2 en de
leden 4 tot en met 6, strafbaar zijn.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
pogingen tot het plegen van één van de 
strafbare feiten genoemd in artikel 3, leden 
3 tot en met 5, en artikel 3, lid 2, met 
betrekking tot het getuige zijn van seksueel 
misbruik en artikel 4, leden 2 en 3 en leden 
5 tot en met 11, en artikel 5, lid 2 en leden 
4 tot en met 6, bij wet als misdrijf worden 
omschreven en overeenkomstig zijn
strafrecht worden bestraft in 
overeenstemming met de ernst van de 
feiten.

Or. de

Amendement 204
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
volgende opzettelijke gedragingen
strafbaar zijn:

3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
volgende opzettelijke gedragingen worden 
voorkomen of verboden en bij wet als 
misdrijf worden omschreven en 
overeenkomstig zijn strafrecht worden 
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bestraft in overeenstemming met de ernst 
van de feiten:

Or. de

Amendement 205
Jean Lambert namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de organisatie van reizen met het oog op 
het plegen van één van de in de artikelen 3 
tot en met 6 genoemde strafbare feiten.

b) de organisatie van reizen en/of andere 
activiteiten met het oog op het plegen van 
één van de in de artikelen 3 tot en met 6 
genoemde strafbare feiten.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot de organisatie van kindersekstoerisme, zijn het niet alleen diegenen die 
reizen organiseren, zoals reisorganisatoren en reisbureaus, die seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen mogelijk maken, maar ook diegenen die fungeren als tussenpersoon 
en die andere diensten verlenen, zoals hotels of andere accommodatie, reisleiders, tolken 
enzovoort.

Amendement 206
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de organisatie van reizen met het oog op 
het plegen van één van de in de artikelen 3 
tot en met 6 genoemde strafbare feiten.

b) de organisatie van reizen en/of andere 
activiteiten met het oog op het plegen van 
één van de in de artikelen 3 tot en met 6 
genoemde strafbare feiten.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot de organisatie van kindersekstoerisme, zijn het niet alleen diegenen die 
reizen organiseren, zoals reisorganisatoren en reisbureaus, die seksueel misbruik en seksuele 
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uitbuiting van kinderen mogelijk maken, maar ook diegenen die fungeren als tussenpersoon 
en die andere diensten verlenen, zoals hotels of andere accommodatie, reisleiders, tolken 
enzovoort.

Amendement 207
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de organisatie van reizen met het oog op 
het plegen van één van de in de artikelen 3 
tot en met 6 genoemde strafbare feiten.

b) de organisatie van reizen en/of andere 
activiteiten met het oog op het plegen van 
één van de in de artikelen 3 tot en met 6 
genoemde strafbare feiten.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot de organisatie van kindersekstoerisme, zijn het niet alleen diegenen die 
reizen organiseren, zoals reisorganisatoren en reisbureaus, die seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen mogelijk maken, maar ook diegenen die fungeren als tussenpersoon 
en die andere diensten verlenen, zoals hotels of andere accommodatie, reisleiders, tolken 
enzovoort.

Amendement 208
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) materiële handelingen in verband 
met reizen met het oogmerk van seksueel 
verkeer met een kind, die resulteren in 
een ontmoeting, ongeacht of het in feite
tot seksueel misbruik en exploitatie van 
het kind komt.

Or. en

Motivering

Strafbaarstelling van reeds het voornemen tot het plegen van delicten rond seksuele 
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exploitatie van kinderen in de reissector werkt als extra preventieve maatregel en houdt 
reizende delinquenten af van de uitvoering van hun snode plannen.

Amendement 209
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) materiële handelingen in verband 
met reizen met het oogmerk van seksueel 
verkeer met een kind, die resulteren in 
een ontmoeting, ongeacht of het in feite
tot seksueel misbruik en exploitatie van 
het kind komt.

Or. en

Amendement 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van artikel 3, lid 2, met 
betrekking tot het getuige zijn van seksuele 
handelingen en van artikel 3, lid 3, 
artikel 4, leden 2 en 4, en artikel 5 zijn niet 
van toepassing op vrijwillige seksuele 
handelingen tussen kinderen onderling of 
tussen personen die ongeveer dezelfde 
leeftijd en dezelfde psychologische en 
lichamelijke ontwikkeling of maturiteit 
hebben, mits de handelingen niet met 
misbruik gepaard gaan.

Naar beoordeling van de rechter, op van-
geval- tot-gevalbasis, en in 
overeenstemming met de nationale 
bepalingen ter uitvoering van de 
wetgeving inzake seksuele 
meerderjarigheid, kunnen de bepalingen 
van artikel 3, lid 2, met betrekking tot het 
getuige zijn van seksuele handelingen en 
van artikel 3, lid 3, artikel 4, leden 2 en 4, 
en artikel 5 buiten toepassing blijven 
voorzover het gaat om vrijwillige seksuele 
handelingen tussen kinderen onderling of 
tussen personen die ongeveer dezelfde 
leeftijd en dezelfde psychologische en 
lichamelijke ontwikkeling of maturiteit 
hebben, mits de handelingen niet met 
misbruik gepaard gaan, ook niet met 
misbruik als bedoeld in artikel 3, leden 4 
en 5.
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Or. en

Amendement 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van artikel 3, lid 2, met 
betrekking tot het getuige zijn van seksuele 
handelingen en van artikel 3, lid 3, 
artikel 4, leden 2 en 4, en artikel 5 zijn niet 
van toepassing op vrijwillige seksuele 
handelingen tussen kinderen onderling of 
tussen personen die ongeveer dezelfde 
leeftijd en dezelfde psychologische en 
lichamelijke ontwikkeling of maturiteit 
hebben, mits de handelingen niet met 
misbruik gepaard gaan.

De bepalingen van artikel 3, lid 2, met 
betrekking tot het getuige zijn van seksuele 
handelingen en van artikel 3, lid 3, artikel 
4, leden 2 en 4, en artikel 5 zijn niet van 
toepassing op vrijwillige seksuele 
handelingen tussen kinderen onderling of 
tussen personen die ongeveer dezelfde 
leeftijd en dezelfde psychologische en 
lichamelijke ontwikkeling of maturiteit 
hebben, mits de handelingen niet met 
misbruik, exploitatie, dwang, geweld of 
bedreiging gepaard gaan.

Or. en

Amendement 212
Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat indien de in 
de artikelen 3 t/m 5 bedoelde delicten door 
een kind worden begaan, hierop wordt 
gereageerd met gepaste alternatieve 
maatregelen aangepast aan de specifieke 
heropvoedingsbehoeften overeenkomstig 
het nationale recht, waarbij rekening 
wordt gehouden met de leeftijd van de 
delinquent, de nodige vermijding van 
criminalisering en de beoogde sociale 
herintegratie van het kind.

Or. en
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Amendement 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het kind heeft volgens de nationale 
wetgeving nog niet de leeftijd bereikt om te 
kunnen instemmen met seksuele 
handelingen;

a) het kind heeft volgens de nationale 
wetgeving nog niet de leeftijd bereikt om te 
kunnen instemmen met seksuele 
handelingen, of vertoont tekenen van een 
tragere fysieke en psychologische 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het strafbare feit werd gepleegd jegens 
een kind in een bijzonder kwetsbare 
situatie, met name als gevolg van een 
geestelijke of lichamelijke handicap of een 
toestand van afhankelijkheid;

b) het strafbare feit werd gepleegd jegens 
een kind in een bijzonder kwetsbare 
situatie, met name als gevolg van een 
geestelijke of lichamelijke handicap of een 
toestand van afhankelijkheid of van 
tijdelijke verandering van 
psychosomatische waarneming in verband 
met verdovende middelen, het drinken van 
alcohol of andere erkende vormen van 
afhankelijkheid;

Or. it

Amendement 215
Mariya Nedelcheva

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het strafbare feit werd gepleegd door een 
gezins- of familielid, een persoon die met 

c) het strafbare feit werd gepleegd door een 
gezins- of familielid, een persoon die met 
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het kind samenwoont of een persoon die
misbruik heeft gemaakt van zijn of haar 
gezag;

het kind samenwoont of een persoon die 
misbruik heeft gemaakt van zijn of haar
vertrouwenspositie, gezag of invloed op 
het kind;

Or. fr

Amendement 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het strafbare feit werd gepleegd 
tijdens een reis naar het buitenland, die 
werd georganiseerd of gemaakt om een 
van de in de artikelen 3 t/m 6 genoemde 
delicten te plegen;

Or. en

Amendement 217
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) het strafbare feit ging gepaard met 
ernstige geweldpleging of heeft het kind 
ernstige schade berokkend.

h) het strafbare feit ging gepaard met 
ernstige geweldpleging of bedreiging, of 
kon het kind zeker ernstige schade 
berokkenen.

Or. en

Amendement 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het risico op herhaling van strafbare 
feiten te voorkomen neemt elke lidstaat de 

1. Om het risico op herhaling van strafbare 
feiten te voorkomen neemt elke lidstaat de 
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nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aan een natuurlijk persoon die voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten is veroordeeld, 
een tijdelijk of permanent verbod kan 
worden opgelegd om activiteiten uit te 
oefenen waarbij hij of zij regelmatig in 
contact komt met kinderen.

nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aan een natuurlijk persoon die voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten is veroordeeld, 
een tijdelijk of permanent verbod kan 
worden opgelegd om beroeps- en 
vrijwilligersactiviteiten uit te oefenen 
waarbij toezicht op kinderen een rol speelt.

Or. en

Amendement 219
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het risico op herhaling van strafbare 
feiten te voorkomen neemt elke lidstaat de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aan een natuurlijk persoon die voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten is veroordeeld, 
een tijdelijk of permanent verbod kan 
worden opgelegd om activiteiten uit te 
oefenen waarbij hij of zij regelmatig in 
contact komt met kinderen.

1. Om het risico op herhaling van strafbare 
feiten te voorkomen neemt elke lidstaat de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aan een natuurlijk persoon die voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten is veroordeeld, 
een tijdelijk of permanent verbod kan 
worden opgelegd om activiteiten uit te 
oefenen waarbij hij of zij in contact komt 
met kinderen die aan hun zorg zijn 
toevertrouwd.

Or. en

Amendement 220
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het risico op herhaling van strafbare 
feiten te voorkomen neemt elke lidstaat de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aan een natuurlijk persoon die voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten is veroordeeld, 
een tijdelijk of permanent verbod kan

1. Om het risico op herhaling van strafbare 
feiten te voorkomen neemt elke lidstaat de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aan een natuurlijk persoon die voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten is veroordeeld, 
een tijdelijk of permanent verbod moet
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worden opgelegd om activiteiten uit te 
oefenen waarbij hij of zij regelmatig in 
contact komt met kinderen.

worden opgelegd om activiteiten uit te 
oefenen waarbij hij of zij regelmatig in 
contact komt met kinderen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de plicht hebben ervoor te zorgen dat personen die veroordeeld zijn 
wegens een van de in de richtlijn genoemde strafbare feiten geen activiteiten meer mogen 
uitoefenen waarbij zij regelmatig in contact komen met kinderen.

Amendement 221
Mariya Nedelcheva

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het risico op herhaling van strafbare 
feiten te voorkomen neemt elke lidstaat de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aan een natuurlijk persoon die voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten is veroordeeld, 
een tijdelijk of permanent verbod kan 
worden opgelegd om activiteiten uit te 
oefenen waarbij hij of zij regelmatig in 
contact komt met kinderen.

1. Om het risico op herhaling van strafbare 
feiten te voorkomen neemt elke lidstaat de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aan een natuurlijk persoon die voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten is veroordeeld, 
een tijdelijk of permanent verbod kan 
worden opgelegd om enigerlei activiteit uit 
te oefenen waarbij hij of zij regelmatig in 
contact komt met kinderen.

Or. fr

Amendement 222
Jean Lambert namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
lid 1 genoemde maatregel wordt
opgenomen in het strafregister van de 
lidstaat waar de veroordeling is 
uitgesproken.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen opdat werkgevers bij de 
aanwerving van personeel voor 
beroepsactiviteiten die geregeld contact 
met kinderen behelzen, verplicht worden 
om overeenkomstig de nationale 
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wetgeving met alle passende middelen, 
zoals rechtstreekse toegang, toegang op 
verzoek of via de betrokken persoon, te 
verifiëren of de betrokkene veroordeeld is 
wegens een in de in de artikelen 3 tot en 
met 7 genoemd strafbaar feit dat is 
opgenomen in het strafregister, of, als 
gevolg van een veroordeling wegens een 
in de artikelen 3 tot en met 7 genoemd 
strafbaar feit uitgesloten is van het 
uitoefenen van activiteiten die geregeld 
contact met kinderen behelzen. In 
voorkomend geval moet het strafregister 
van elke lidstaat waar de sollicitant meer 
dan twee jaar woonachtig is geweest, 
worden gecontroleerd.

Or. en

Amendement 223
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
lid 1 genoemde maatregel wordt 
opgenomen in het strafregister van de 
lidstaat waar de veroordeling is 
uitgesproken.

2. De autoriteiten van de lidstaten 
waarborgen, met elk passend middel en 
overeenkomstig het nationale recht, dat 
dergelijke informatie eveneens uit de 
strafregisters van andere lidstaten kan 
worden verkregen. De lidstaten nemen de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat werkgevers, wanneer zij personen 
aanwerven voor beroepsactiviteiten die 
contact met kinderen inhouden, het recht 
hebben om bij de bevoegde autoriteiten in 
elke lidstaat informatie te verkrijgen 
betreffende het bestaan van 
veroordelingen wegens de in artikelen 3 
t/m 7 genoemde strafbare feiten of 
maatregelen die een aanvulling vormen 
op dergelijke veroordelingen. Indien 
tijdens de uitoefening van de 
beroepsactiviteiten ernstige verdenkingen 
ontstaan mogen werkgevers, 
overeenkomstig het nationale recht, zelfs 
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na de aanwervingsprocedure dergelijke 
informatie opvragen. 

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
lid 1 genoemde maatregel wordt 
opgenomen in het strafregister van de 
lidstaat waar de veroordeling is 
uitgesproken.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat werkgevers bij de 
aanwerving van personeel voor 
beroepsactiviteiten die geregeld contact 
met kinderen behelzen, overeenkomstig de 
nationale wetgeving met alle passende 
middelen, zoals rechtstreekse toegang, 
toegang op verzoek of via de betrokken 
persoon, op de hoogte mogen worden 
gebracht van het bestaan van 
veroordelingen wegens een in de artikelen 
3 tot en met 7 genoemd strafbaar feit dat 
is opgenomen in het strafregister , of van 
verboden tot het uitoefenen van 
activiteiten die geregeld contact met 
kinderen behelzen, als gevolg van een 
veroordeling voor één van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde 
strafbare feiten. Indien tijdens de 
uitoefening van de beroepsactiviteiten 
ernstige verdenkingen ontstaan mogen 
werkgevers, overeenkomstig het nationale 
recht, zelfs na de aanwervingsprocedure 
dergelijke informatie opvragen. De 
autoriteiten van de lidstaten waarborgen, 
met elk passend middel en overeenkomstig 
het nationale recht, dat dergelijke 
informatie eveneens uit de strafregisters 
van andere lidstaten kan worden 
verkregen. 

Or. en
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Amendement 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
lid 1 genoemde maatregel wordt 
opgenomen in het strafregister van de 
lidstaat waar de veroordeling is 
uitgesproken.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers, wanneer zij personen 
aanwerven voor beroepsactiviteiten die 
contact met kinderen inhouden, het recht 
hebben om bij de bevoegde autoriteiten 
informatie te verkrijgen betreffende 
eventuele veroordelingen voor de in 
artikel 3 t/m 7 genoemde strafbare feiten 
of maatregelen die een aanvulling vormen 
op dergelijke veroordelingen en als doel 
hebben dat de overtreders geen 
activiteiten kunnen uitoefenen waarbij zij 
met kinderen in contact komen. De 
autoriteiten van de lidstaten waarborgen, 
met elk passend middel en overeenkomstig 
het nationale recht, dat dergelijke 
informatie eveneens uit de strafregisters 
van andere lidstaten kan worden 
verkregen. 

Or. en

Amendement 226
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
lid 1 genoemde maatregel wordt 
opgenomen in het strafregister van de 
lidstaat waar de veroordeling is 
uitgesproken.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
lid 1 genoemde maatregel wordt 
opgenomen in het strafregister van de 
lidstaat waar de veroordeling is 
uitgesproken. De lidstaten nemen de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat werkgevers, wanneer zij personen 
aanwerven voor beroepsactiviteiten die 
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contact met kinderen inhouden, het recht 
hebben om bij de bevoegde autoriteiten 
informatie te verkrijgen betreffende 
eventuele veroordelingen wegens een in 
de artikelen 3 t/m 7 genoemd strafbaar 
feit of maatregelen die een aanvulling 
vormen op dergelijke veroordelingen en 
als doel hebben dat de overtreders geen 
activiteiten kunnen uitoefenen waarbij zij 
met kinderen in contact komen. Indien 
tijdens de uitoefening van de 
beroepsactiviteiten ernstige verdenkingen 
ontstaan mogen werkgevers, 
overeenkomstig het nationale recht, zelfs 
na de aanwervingsprocedure dergelijke 
informatie opvragen. De autoriteiten van 
de lidstaten waarborgen, met elk passend 
middel en overeenkomstig het nationale 
recht, dat dergelijke informatie eveneens 
uit de strafregisters van andere lidstaten 
kan worden verkregen.

Or. en

Amendement 227
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
lid 1 genoemde maatregel wordt 
opgenomen in het strafregister van de 
lidstaat waar de veroordeling is 
uitgesproken.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
lid 1 genoemde maatregel wordt 
opgenomen in het strafregister van de 
lidstaat waar de veroordeling is 
uitgesproken en in het Europees 
strafregister (ECRIS), wanneer dat 
operationeel is. De lidstaten werken 
samen om een Europees bewijs van goed 
gedrag in te voeren.

Or. en
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Amendement 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 7, lid 2, en 
artikel 9, lid 2, van Kaderbesluit 
2009/315/JBZ van de Raad betreffende de 
organisatie en de inhoud van 
uitwisselingen van gegevens uit het 
strafregister tussen de lidstaten, neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat, met het oog op de 
daadwerkelijke handhaving van het 
tijdelijke of permanente verbod om 
activiteiten uit te oefenen waarbij de 
betrokkene regelmatig in contact komt
met kinderen, met name wanneer de 
verzoekende lidstaat de toegang tot 
bepaalde activiteiten afhankelijk maakt van 
voorwaarden die moeten garanderen dat 
gegadigden niet veroordeeld zijn voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 van 
deze richtlijn genoemde strafbare feiten, 
informatie betreffende het verbod dat 
voortvloeit uit een veroordeling voor een 
van de in artikelen 3 tot en met 7 van deze 
richtlijn genoemde strafbare feiten, 
wanneer daartoe een verzoek 
overeenkomstig artikel 6 van dat 
kaderbesluit wordt ingediend, wordt 
doorgezonden van de centrale autoriteit 
van de lidstaat waarvan de betrokkene 
onderdaan is en dat persoonsgegevens 
betreffende het opgelegde verbod die 
krachtens artikel 7, leden 2 en 4, van dat 
kaderbesluit worden verstrekt, steeds voor 
dat doel mogen worden gebruikt.

3. In afwijking van artikel 7, lid 2, en 
artikel 9, lid 2, van Kaderbesluit 
2009/315/JBZ van de Raad betreffende de 
organisatie en de inhoud van 
uitwisselingen van gegevens uit het 
strafregister tussen de lidstaten, de lidstaten 
de nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat, met het oog op de daadwerkelijke 
handhaving van het tijdelijke of 
permanente verbod om beroepsmatig of als 
vrijwilliger activiteiten uit te oefenen in 
verband met toezicht op kinderen, met 
name wanneer de verzoekende lidstaat de 
toegang tot bepaalde activiteiten 
afhankelijk maakt van voorwaarden die 
moeten garanderen dat gegadigden niet 
veroordeeld zijn voor een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 van deze richtlijn 
genoemde strafbare feiten, informatie 
betreffende het verbod dat voortvloeit uit 
een veroordeling voor een van de in 
artikelen 3 tot en met 7 van deze richtlijn 
genoemde strafbare feiten, wanneer daartoe 
een verzoek overeenkomstig artikel 6 van 
dat kaderbesluit wordt ingediend, wordt 
doorgezonden van de centrale autoriteit 
van de lidstaat waarvan de betrokkene 
onderdaan is en dat persoonsgegevens 
betreffende het opgelegde verbod die 
krachtens artikel 7, leden 2 en 4, van dat 
kaderbesluit worden verstrekt, steeds voor 
dat doel mogen worden gebruikt.

Or. en
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Amendement 229
Mariya Nedelcheva

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 7, lid 2, en
artikel 9, lid 2, van Kaderbesluit 
2009/315/JBZ van de Raad betreffende de 
organisatie en de inhoud van 
uitwisselingen van gegevens uit het 
strafregister tussen de lidstaten, neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat, met het oog op de 
daadwerkelijke handhaving van het 
tijdelijke of permanente verbod om
activiteiten uit te oefenen waarbij de 
betrokkene regelmatig in contact komt met 
kinderen, met name wanneer de 
verzoekende lidstaat de toegang tot 
bepaalde activiteiten afhankelijk maakt van 
voorwaarden die moeten garanderen dat 
gegadigden niet veroordeeld zijn voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 van 
deze richtlijn genoemde strafbare feiten, 
informatie betreffende het verbod dat 
voortvloeit uit een veroordeling voor een 
van de in artikelen 3 tot en met 7 van deze 
richtlijn genoemde strafbare feiten, 
wanneer daartoe een verzoek 
overeenkomstig artikel 6 van dat 
kaderbesluit wordt ingediend, wordt 
doorgezonden van de centrale autoriteit 
van de lidstaat waarvan de betrokkene 
onderdaan is en dat persoonsgegevens 
betreffende het opgelegde verbod die 
krachtens artikel 7, leden 2 en 4, van dat 
kaderbesluit worden verstrekt, steeds voor 
dat doel mogen worden gebruikt.

3. In afwijking van artikel 7, lid 2, en
artikel 9, lid 2, van Kaderbesluit 
2009/315/JBZ van de Raad betreffende de 
organisatie en de inhoud van 
uitwisselingen van gegevens uit het 
strafregister tussen de lidstaten, neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat, met het oog op de 
daadwerkelijke handhaving van het 
tijdelijke of permanente verbod om
enigerlei activiteit uit te oefenen waarbij 
de betrokkene regelmatig in contact komt 
met kinderen, met name wanneer de 
verzoekende lidstaat de toegang tot 
bepaalde activiteiten afhankelijk maakt van 
voorwaarden die moeten garanderen dat 
gegadigden niet veroordeeld zijn voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 van 
deze richtlijn genoemde strafbare feiten, 
informatie betreffende het verbod dat 
voortvloeit uit een veroordeling voor een 
van de in artikelen 3 tot en met 7 van deze 
richtlijn genoemde strafbare feiten, 
wanneer daartoe een verzoek 
overeenkomstig artikel 6 van dat 
kaderbesluit wordt ingediend, wordt 
doorgezonden van de centrale autoriteit 
van de lidstaat waarvan de betrokkene 
onderdaan is en dat persoonsgegevens 
betreffende het opgelegde verbod die 
krachtens artikel 7, leden 2 en 4, van dat 
kaderbesluit worden verstrekt, steeds voor 
dat doel mogen worden gebruikt.

Or. fr
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Amendement 230
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 7, lid 2, en 
artikel 9, lid 2, van Kaderbesluit 
2009/315/JBZ van de Raad betreffende de 
organisatie en de inhoud van 
uitwisselingen van gegevens uit het 
strafregister tussen de lidstaten, neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat, met het oog op de 
daadwerkelijke handhaving van het 
tijdelijke of permanente verbod om 
activiteiten uit te oefenen waarbij de 
betrokkene regelmatig in contact komt met 
kinderen, met name wanneer de 
verzoekende lidstaat de toegang tot 
bepaalde activiteiten afhankelijk maakt van 
voorwaarden die moeten garanderen dat 
gegadigden niet veroordeeld zijn voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 van 
deze richtlijn genoemde strafbare feiten, 
informatie betreffende het verbod dat 
voortvloeit uit een veroordeling voor een 
van de in artikelen 3 tot en met 7 van deze 
richtlijn genoemde strafbare feiten, 
wanneer daartoe een verzoek 
overeenkomstig artikel 6 van dat 
kaderbesluit wordt ingediend, wordt 
doorgezonden van de centrale autoriteit 
van de lidstaat waarvan de betrokkene 
onderdaan is en dat persoonsgegevens 
betreffende het opgelegde verbod die 
krachtens artikel 7, leden 2 en 4, van dat 
kaderbesluit worden verstrekt, steeds voor 
dat doel mogen worden gebruikt.

3. De lidstaten schrijven voor dat de 
autoriteiten erop toezien dat kandidaten 
voor beroepen waarbij met kinderen wordt 
gewerkt en/of personen die betrokken zijn 
bij geregelde activiteiten met kinderen 
geen strafregister hebben waarop in de 
artikelen 3 tot en met 8 van deze richtlijn 
bedoelde strafbare feiten voorkomen. In 
voorkomend geval moet het strafregister 
van elke lidstaat waar de kandidaat meer 
dan twee jaar woonachtig is geweest, 
worden gecontroleerd. In afwijking van 
artikel 7, lid 2, en artikel 9, lid 2, van 
Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad 
betreffende de organisatie en de inhoud 
van uitwisselingen van gegevens uit het 
strafregister tussen de lidstaten, nemen de 
lidstaten de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat, met het oog op de 
daadwerkelijke handhaving van het 
tijdelijke of permanente verbod om 
activiteiten uit te oefenen waarbij de 
betrokkene regelmatig in contact komt met 
kinderen, met name wanneer de 
verzoekende lidstaat de toegang tot 
bepaalde activiteiten afhankelijk maakt van 
voorwaarden die moeten garanderen dat 
gegadigden niet veroordeeld zijn voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 van 
deze richtlijn genoemde strafbare feiten, 
informatie betreffende het verbod dat 
voortvloeit uit een veroordeling voor een 
van de in artikelen 3 tot en met 7 van deze 
richtlijn genoemde strafbare feiten, 
wanneer daartoe een verzoek 
overeenkomstig artikel 6 van dat 
kaderbesluit wordt ingediend, wordt 
doorgezonden van de centrale autoriteit 
van de lidstaat waarvan de betrokkene 
onderdaan is en dat persoonsgegevens 
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betreffende het opgelegde verbod die 
krachtens artikel 7, leden 2 en 4, van dat 
kaderbesluit worden verstrekt, steeds voor 
dat doel mogen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk dat de lidstaten voorschrijven dat het strafregister van personen 
die solliciteren op een baan of willen meewerken aan activiteiten waarmee kinderen zijn 
gemoeid, voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst moet worden geverifieerd. Anders heeft 
het voorschrift alleen maar betrekking op de bekendmaking van een straflijst zonder de 
verplichting om die lijst ook te checken.

Amendement 231
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 7, lid 2, en 
artikel 9, lid 2, van Kaderbesluit 
2009/315/JBZ van de Raad betreffende de 
organisatie en de inhoud van 
uitwisselingen van gegevens uit het 
strafregister tussen de lidstaten, neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat, met het oog op de 
daadwerkelijke handhaving van het 
tijdelijke of permanente verbod om 
activiteiten uit te oefenen waarbij de 
betrokkene regelmatig in contact komt met 
kinderen, met name wanneer de 
verzoekende lidstaat de toegang tot 
bepaalde activiteiten afhankelijk maakt van 
voorwaarden die moeten garanderen dat 
gegadigden niet veroordeeld zijn voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 van 
deze richtlijn genoemde strafbare feiten, 
informatie betreffende het verbod dat 
voortvloeit uit een veroordeling voor een 
van de in artikelen 3 tot en met 7 van deze 
richtlijn genoemde strafbare feiten, 
wanneer daartoe een verzoek 

3. De lidstaten schrijven voor dat de 
autoriteiten erop toezien dat kandidaten 
voor beroepen waarbij met kinderen wordt 
gewerkt en/of personen die betrokken zijn 
bij geregelde activiteiten met kinderen 
geen strafregister hebben waarop in de 
artikelen 3 tot en met 8 van deze richtlijn
bedoelde strafbare feiten voorkomen. In 
voorkomend geval moet het strafregister 
van elke lidstaat waar de kandidaat meer 
dan twee jaar woonachtig is geweest, 
worden gecontroleerd. In afwijking van 
artikel 7, lid 2, en artikel 9, lid 2, van 
Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad 
betreffende de organisatie en de inhoud 
van uitwisselingen van gegevens uit het 
strafregister tussen de lidstaten, neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat, met het oog op de 
daadwerkelijke handhaving van het
tijdelijke of permanente verbod om 
activiteiten uit te oefenen waarbij de 
betrokkene regelmatig in contact komt met 
kinderen, met name wanneer de 
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overeenkomstig artikel 6 van dat 
kaderbesluit wordt ingediend, wordt 
doorgezonden van de centrale autoriteit 
van de lidstaat waarvan de betrokkene 
onderdaan is en dat persoonsgegevens 
betreffende het opgelegde verbod die 
krachtens artikel 7, leden 2 en 4, van dat 
kaderbesluit worden verstrekt, steeds voor 
dat doel mogen worden gebruikt.

verzoekende lidstaat de toegang tot 
bepaalde activiteiten afhankelijk maakt van 
voorwaarden die moeten garanderen dat 
gegadigden niet veroordeeld zijn voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 van 
deze richtlijn genoemde strafbare feiten, 
informatie betreffende het verbod dat 
voortvloeit uit een veroordeling voor een 
van de in artikelen 3 tot en met 7 van deze 
richtlijn genoemde strafbare feiten, 
wanneer daartoe een verzoek 
overeenkomstig artikel 6 van dat 
kaderbesluit wordt ingediend, wordt 
doorgezonden van de centrale autoriteit 
van de lidstaat waarvan de betrokkene 
onderdaan is en dat persoonsgegevens 
betreffende het opgelegde verbod die 
krachtens artikel 7, leden 2 en 4, van dat 
kaderbesluit worden verstrekt, steeds voor 
dat doel mogen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk dat de lidstaten voorschrijven dat het strafregister van personen 
die solliciteren op een baan of willen meewerken aan activiteiten waarmee kinderen zijn 
gemoeid, voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst moet worden geverifieerd. Anders heeft 
het voorschrift alleen maar betrekking op de bekendmaking van een straflijst zonder de 
verplichting om die lijst ook te checken.

Amendement 232
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkgevers, wanneer zij personen 
aanwerven voor beroepsactiviteiten die 
contact met kinderen inhouden, het recht 
hebben om bij de bevoegde autoriteiten, 
die de nodige waarborgen in acht nemen, 
een nationaal of, indien van toepassing, 
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een Europees bewijs van goed gedrag te 
verkrijgen betreffende het niet bestaan 
van veroordelingen voor een in de 
artikelen 3 t/m 7 genoemd strafbaar feit of 
van maatregelen die een aanvulling 
vormen op dergelijke veroordelingen en 
als doel hebben te verbieden dat zij 
beroepsmatig of als vrijwilliger 
activiteiten in verband met toezicht op 
kinderen uitoefenen. Indien tijdens de 
uitoefening van de beroepsactiviteiten 
ernstige verdenkingen ontstaan mogen 
werkgevers, overeenkomstig het nationale 
recht, zelfs na de aanwervingsprocedure 
een dergelijk bewijs van goed gedrag 
opvragen.

Or. en

Amendement 233
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten kunnen overwegen 
andere maatregelen te nemen met 
betrekking tot daders, zoals opname van 
personen die veroordeeld zijn wegens in 
de artikelen 3 t/m 7 bedoelde strafbare 
feiten in registers van plegers van 
seksueel geweld. Deze registers moeten 
alleen toegankelijk zijn voor gerechtelijke 
en/of rechtshandhavingsinstanties.

Or. en

Motivering

Er moeten registers van plegers van seksuele misdrijven komen waarin aan veroordeelden 
met een hoog recidiverisico beperkingen worden opgelegd met betrekking tot het verlaten van 
hun land. Zo zouden recidivisten sneller gearresteerd kunnen worden en worden misdrijven 
voorkomen omdat een dergelijke maatregel afschrikwekkend werkt voor bestaande en 
toekomstige daders.
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Amendement 234
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Inbeslagneming en confiscatie

De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat hun bevoegde 
autoriteiten hulpmiddelen en opbrengsten 
van strafbare feiten als bedoeld in deze 
richtlijn in beslag kunnen nemen en 
kunnen confisqueren.

Or. en

Amendement 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zeggen toe de 
economische inkomsten uit beslag naar 
aanleiding van vastgestelde misdrijven te 
gebruiken voor voorkoming, 
heraanpassing van en steun aan 
slachtoffers en hun familie.

Or. it

Amendement 236
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) tijdelijke of permanente uitsluiting 
van de uitoefening van activiteiten met 
betrekking tot regelmatige contacten met 
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kinderen.

Or. en

Motivering

Net als natuurlijke personen moeten ook rechtspersonen worden uitgesloten van de 
uitoefening van activiteiten die regelmatige contacten met kinderen behelzen.

Amendement 237
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat voorziet in de mogelijkheid 
dat de minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten niet vervolgd of 
bestraft worden voor hun betrokkenheid bij 
onwettige activiteiten, wanneer deze 
betrokkenheid rechtstreeks voortvloeit uit 
het feit dat ze slachtoffer zijn van die 
strafbare feiten.

De lidstaten waarborgen dat minderjarige 
slachtoffers van de in artikel 4 en artikel 5, 
leden 4 tot en met 6, genoemde strafbare 
feiten niet vervolgd of bestraft worden 
voor hun betrokkenheid bij onwettige 
activiteiten, wanneer deze betrokkenheid 
rechtstreeks voortvloeit uit het feit dat ze 
slachtoffer zijn van die strafbare feiten.

Or. en

Motivering

Om misbruikte kinderen zo goed mogelijk te beschermen, moeten de lidstaten waarborgen en 
niet enkel "voorzien in de mogelijkheid" dat kinderen niet worden vervolgd of bestraft voor 
hun betrokkenheid bij onwettige activiteiten als deze betrokkenheid rechtstreeks voortvloeit 
uit het feit dat ze daar zelf het slachtoffer van zijn.

Amendement 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat voorziet in de mogelijkheid 
dat de minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 

De lidstaten nemen, in overeenstemming 
met de grondbeginselen van hun 
rechtsorde, de nodige maatregelen om 
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genoemde strafbare feiten niet vervolgd of 
bestraft worden voor hun betrokkenheid 
bij onwettige activiteiten, wanneer deze 
betrokkenheid rechtstreeks voortvloeit uit 
het feit dat ze slachtoffer zijn van die 
strafbare feiten.

ervoor te zorgen dat de bevoegde 
nationale autoriteiten het recht hebben
minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten niet te vervolgen 
of te bestraffen voor hun betrokkenheid bij 
onwettige activiteiten, wanneer deze 
betrokkenheid rechtstreeks voortvloeit uit 
het feit dat ze slachtoffer zijn van die 
strafbare feiten.

Or. en

Amendement 239
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat voorziet in de mogelijkheid
dat de minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten niet vervolgd of 
bestraft worden voor hun betrokkenheid bij 
onwettige activiteiten, wanneer deze 
betrokkenheid rechtstreeks voortvloeit uit 
het feit dat ze slachtoffer zijn van die 
strafbare feiten.

De lidstaten zorgen ervoor dat
minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten niet vervolgd of 
bestraft worden voor hun betrokkenheid bij 
onwettige activiteiten, wanneer deze 
betrokkenheid rechtstreeks voortvloeit uit 
het feit dat ze slachtoffer zijn van die 
strafbare feiten.

Or. en

Amendement 240
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat voorziet in de mogelijkheid 
dat de minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten niet vervolgd of 
bestraft worden voor hun betrokkenheid 
bij onwettige activiteiten, wanneer deze 
betrokkenheid rechtstreeks voortvloeit uit 

De lidstaten vervolgen noch bestraffen 
minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten voor hun 
betrokkenheid bij onwettige activiteiten, 
wanneer deze betrokkenheid rechtstreeks 
voortvloeit uit het feit dat ze slachtoffer 
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het feit dat ze slachtoffer zijn van die 
strafbare feiten.

zijn van die strafbare feiten.

Or. en

Motivering

Minderjarige slachtoffers moeten niet in staat worden geacht in te stemmen met prostitutie of 
medewerking aan beelden van kindermisbruik. Dus ook bij ogenschijnlijke instemming van 
het slachtoffer ligt de strafrechtelijke aansprakelijkheid volledig bij de dader.

Amendement 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat voorziet in de mogelijkheid 
dat de minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten niet vervolgd of 
bestraft worden voor hun betrokkenheid 
bij onwettige activiteiten, wanneer deze 
betrokkenheid rechtstreeks voortvloeit uit 
het feit dat ze slachtoffer zijn van die 
strafbare feiten.

De lidstaten vervolgen noch bestraffen 
minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten voor hun 
betrokkenheid bij onwettige activiteiten, 
wanneer deze betrokkenheid rechtstreeks 
voortvloeit uit het feit dat ze slachtoffer 
zijn van die strafbare feiten.

Or. en

Amendement 242
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat voorziet in de mogelijkheid
dat de minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten niet vervolgd of 
bestraft worden voor hun betrokkenheid 
bij onwettige activiteiten, wanneer deze 
betrokkenheid rechtstreeks voortvloeit uit 
het feit dat ze slachtoffer zijn van die 

De lidstaten vervolgen en bestraffen
minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten niet voor hun 
betrokkenheid bij onwettige activiteiten, 
wanneer deze betrokkenheid rechtstreeks 
voortvloeit uit het feit dat ze slachtoffer 
zijn van die strafbare feiten.
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strafbare feiten.

Or. en

Motivering

Minderjarige slachtoffers moeten niet in staat worden geacht in te stemmen met prostitutie of 
medewerking aan beelden van kindermisbruik. Dus ook bij ogenschijnlijke instemming van 
het slachtoffer ligt de strafrechtelijke aansprakelijkheid volledig bij de dader.

Amendement 243
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
onderzoek naar of vervolging van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten niet afhankelijk is van een aangifte 
of beschuldiging door het slachtoffer en dat 
de strafprocedure kan worden voortgezet 
zelfs wanneer het slachtoffer zijn of haar 
verklaringen intrekt.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
onderzoek naar of vervolging van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten te allen tijde wordt verricht met 
inachtneming van de belangen en de 
rechten van het kind en niet afhankelijk is 
van een aangifte of beschuldiging door het 
slachtoffer en dat de strafprocedure kan 
worden voortgezet zelfs wanneer het 
slachtoffer zijn of haar verklaringen 
intrekt.

Or. en

Motivering

Artikel 3 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat "de belangen van het 
kind" de eerste overweging vormen bij alle wettelijke maatregelen tot bescherming van 
kinderen, met inbegrip van wetgeving ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen en kinderporno.

Amendement 244
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
onderzoek naar of vervolging van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten niet afhankelijk is van een aangifte 
of beschuldiging door het slachtoffer en dat 
de strafprocedure kan worden voortgezet 
zelfs wanneer het slachtoffer zijn of haar 
verklaringen intrekt.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
onderzoek naar of vervolging van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten niet afhankelijk is van een aangifte 
of beschuldiging door het slachtoffer of 
diens vertegenwoordiger en dat de 
strafprocedure kan worden voortgezet zelfs 
wanneer het slachtoffer zijn of haar 
verklaringen intrekt.

Or. en

Amendement 245
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
onderzoek naar of vervolging van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde 
strafbare feiten te allen tijde wordt 
verricht met inachtneming van de 
belangen en de rechten van het kind en 
niet afhankelijk is van een aangifte of 
beschuldiging door het slachtoffer en dat 
de strafprocedure kan worden voortgezet 
zelfs wanneer het slachtoffer zijn of haar 
verklaringen intrekt.

Or. en

Motivering

Artikel 3 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat "de belangen van het 
kind" de eerste overweging vormen bij alle wettelijke maatregelen tot bescherming van 
kinderen, met inbegrip van wetgeving ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen en kinderporno.
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Amendement 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om vervolging voor een van 
de in artikel 3, artikel 4, leden 2 en 3 en 
leden 5 tot en met 11, en artikel 5, lid 6, 
mogelijk te maken gedurende een 
voldoende lange periode nadat het 
slachtoffer de meerderjarigheid heeft 
bereikt, en die in verhouding staat tot de 
ernst van het strafbare feit.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om vervolging voor een van 
de in artikel 3, artikel 4, leden 2 en 3 en 
leden 5 tot en met 11, en artikel 5, lid 6, 
mogelijk te maken gedurende een 
voldoende lange periode van ten minste 
vijftien jaar nadat het slachtoffer de 
meerderjarigheid heeft bereikt, en die in 
verhouding staat tot de ernst van het 
strafbare feit.

Or. en

Amendement 247
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om vervolging voor een van 
de in artikel 3, artikel 4, leden 2 en 3 en 
leden 5 tot en met 11, en artikel 5, lid 6, 
mogelijk te maken gedurende een 
voldoende lange periode nadat het 
slachtoffer de meerderjarigheid heeft 
bereikt, en die in verhouding staat tot de 
ernst van het strafbare feit.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om vervolging voor een van 
de in artikel 3, artikel 4, leden 2 en 3 en 
leden 5 tot en met 11, en artikel 5, lid 6, 
mogelijk te maken gedurende ten minste 
twintig jaar nadat het slachtoffer de 
meerderjarigheid heeft bereikt, en die in 
verhouding staat tot de ernst van het 
strafbare feit. De Commissie ijvert er 
daarom voor dat de nationale regelingen 
inzake verjaring op elkaar worden 
afgestemd ter voorkoming van verwarring 
en fouten wanneer 
wetshandhavingdiensten 
grensoverschrijdend onderzoek doen.

Or. en
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Amendement 248
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende onderzoekmiddelen ter 
beschikking staan van personen, eenheden 
of diensten die bevoegd zijn voor het 
onderzoeken of vervolgen van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten, waarbij op zijn minst in gevallen 
waarin gebruik wordt gemaakt van 
informatie- en communicatietechnologie, 
de mogelijkheid van geheime operaties 
wordt toegestaan.

3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
personen, eenheden en diensten die zijn 
belast met het onderzoek of de vervolging 
betreffende de in de artikelen 3 tot en met 7 
bedoelde strafbare feiten, beschikken over 
doeltreffende recherchemiddelen

Or. en

Amendement 249
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld.

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en -
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld.

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en -
diensten in staat te stellen, overeenkomstig 
de nationale en EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming, de slachtoffers van 
de in de artikelen 3 tot en met 7 genoemde 
strafbare feiten te identificeren, met name 
door de analyse van materiaal met 
kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld.

Or. en

Amendement 251
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld.

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld, en deze onderzoekseenheden en -
diensten daarbij te ondersteunen.

Or. en
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Motivering

Het is van belang dat de lidstaten de nodige financiële en personele middelen ter beschikking 
stellen om ervoor te zorgen dat de onderzoekseenheden volledig operationeel worden en 
doelmatig kunnen werken.

Amendement 252
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld.

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld, en deze onderzoekseenheden en -
diensten daarbij te ondersteunen.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de lidstaten de nodige financiële en personele middelen ter beschikking 
stellen om ervoor te zorgen dat de onderzoekseenheden volledig operationeel worden en 
doelmatig kunnen werken.

Amendement 253
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
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genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld.

genoemde strafbare feiten te identificeren,
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld. Voorts is het van wezenlijk belang 
dat het onderzoek naar kinderpornografie
ook de identificatie van de slachtoffers 
omvat. Tijdens het onderzoek is 
samenwerking tussen politie, ngo's en 
sociale diensten van belang als het de 
bedoeling is dat de kinderen die 
slachtoffer zijn adequate bijstand en steun 
ontvangen. Het is van wezenlijke 
betekenis dat naar behoren opgeleide 
deskundigen (leraren, psychologen, 
maatschappelijk werkers, juristen) bij dit 
werk betrokken worden, met name op het 
gebied van preventie en bescherming van 
slachtoffers.

Or. lt

Amendement 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld.

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld. Daartoe worden regelingen 
getroffen om ervoor te zorgen dat 
doelmatig wordt samengewerkt en dat 
kennis tussen handhavingsautoriteiten, 
justitiële autoriteiten, maatschappelijk-
welzijnsautoriteiten, de ICT-industrie en 
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het maatschappelijk middenveld op 
doelmatige wijze wordt doorgegeven.
Politiediensten en maatschappelijk-
welzijnsdiensten werken in deze zaken 
samen om ervoor te zorgen dat de 
kinderen een passende benadering en 
behandeling krijgen wanneer zij worden 
geïdentificeerd.

Or. en

Amendement 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elke lidstaat zorgt ervoor dat bij de 
in de artikelen 3 tot en met 7 genoemde 
strafbare feiten, de volgens het strafrecht 
voor opsporing en vervolging van 
dergelijke strafbare feiten bevoegde 
autoriteiten niet gepasseerd worden door 
intern onderzoek van andere instellingen 
die volgens het strafrecht niet bevoegd 
zijn. Dergelijk onderzoek mag van 
informerende aard zijn maar mag in geen 
geval gelijkwaardig zijn met het 
onderzoek van de volgens het strafrecht 
bevoegde autoriteiten of dit vervangen.

Or. en

Amendement 256
Michèle Striffler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ieder persoon die op de 
hoogte is van of een redelijk vermoeden 
heeft van het plegen van een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ieder persoon die op de 
hoogte is van of een redelijk vermoeden 
heeft van het plegen van een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
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feiten, aan te moedigen om die feiten bij de 
bevoegde diensten aan te geven.

feiten, aan te moedigen om die feiten bij de 
bevoegde diensten aan te geven. De 
lidstaten zien erop toe dat een beroep kan 
worden gedaan op de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van deze personen 
wegens het niet verlenen van bijstand aan 
iemand die in gevaar verkeert.

Or. fr

Amendement 257
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat start een 
voorlichtingscampagne om bekendheid te 
geven aan het alarmnummer 116 om 
ervoor te zorgen dat kinderen op de 
hoogte zijn van het bestaan van dit 
alarmnummer.

Or. en

Amendement 258
Jean Lambert namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om in de onderstaande 
gevallen zijn rechtsmacht vast te stellen ten 
aanzien van de in de artikelen 3 tot en met 
7 genoemde strafbare feiten:

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om in de onderstaande 
gevallen zijn rechtsmacht vast te stellen ten 
aanzien van de in de artikelen 3 tot en met 
7 en in artikel 21 genoemde strafbare 
feiten:

Or. en
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Amendement 259
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de dader een eigen onderdaan 
is dan wel zijn of haar gewone 
verblijfplaats op het grondgebied van die 
lidstaat heeft; of

b) de dader een eigen onderdaan is; of

Or. de

Amendement 260
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) wanneer het strafbare feit is gepleegd 
tegen een eigen onderdaan of tegen een 
persoon die zijn of haar gewone 
verblijfplaats op het grondgebied van die 
lidstaat heeft; of

c) wanneer het strafbare feit is gepleegd 
tegen een eigen onderdaan ; of

Or. de

Amendement 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Slachtoffers van de in de artikelen 3 tot 
en met 7 genoemde strafbare feiten 
ontvangen bijstand, ondersteuning en 
bescherming, waarbij rekening wordt 
gehouden met de belangen van het kind.

1. Slachtoffers van de in de artikelen 3 tot 
en met 7 genoemde strafbare feiten 
ontvangen bijstand, ondersteuning en 
bescherming, waarbij rekening wordt 
gehouden met de belangen van het kind.
Assistentie en training worden uitgebreid 
tot ouders of voogden van het kind indien 
zij niet bij het misbruik betrokken zijn, 
opdat deze hun kind tijdens het proces en 
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de herstelperiode kunnen bijstaan.

Or. en

Amendement 262
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat waarborgt dat de 
rechten van slachtoffers ten volle worden 
geëerbiedigd door middel van:
a) het informeren van minderjarige 
slachtoffers over hun rechten en, tenzij zij 
geen prijs stellen op deze informatie, over 
de follow-up van hun klacht, de 
strafvordering, de algemene voortgang 
van het onderzoek, hun rol daarin en de 
uitkomst van hun zaak;
b) het waarborgen dat slachtoffers, indien 
nodig en in ieder geval wanneer zij en 
hun familie mogelijk gevaar lopen, ervan 
op de hoogte worden gesteld wanneer de 
persoon die vervolgd wordt of veroordeeld 
is tijdelijk of definitief wordt vrijgelaten;
c) het beschermen van de privacy, de 
identiteit en de beeltenis van minderjarige 
slachtoffers en door middel van 
maatregelen in overeenstemming met het 
nationale recht om de publieke 
verspreiding van elke informatie die tot 
hun identificatie zou kunnen leiden, te 
voorkomen;
d) hen beschermen, alsmede hun familie 
en personen die voor hen getuigd hebben 
tegen intimidatie, represailles en 
herhaalde victimisatie;
e) het waarborgen dat contact tussen 
slachtoffer en dader binnen gerechtelijke 
en rechtshandhavingsinstanties wordt 
vermeden, tenzij de bevoegde autoriteiten 
in het belang van het kind anders 
bepalen, of contact tussen slachtoffer en 
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dader in het kader van het onderzoek of 
het proces noodzakelijk is.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de rechten van slachtoffers volkomen worden gewaarborgd, bevelen 
wij aan dat elementen uit artikel 30 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de 
bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (2007) worden 
overgenomen.

Amendement 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat waarborgt dat in geval 
van seksueel misbruik of seksuele 
uitbuiting binnen een gezin, kring van 
verwanten of vrienden, school, sport, kerk 
of andere onderdelen van de regelmatige 
dagelijkse omgeving van het kind, de 
noodzakelijke maatregelen worden 
getroffen om het minderjarige slachtoffer, 
evenals de andere gezinsleden die niet bij 
het strafbare feit betrokken waren, te 
beschermen en te ondersteunen.

Or. en

Amendement 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zodra de bevoegde autoriteiten een 
aanwijzing hebben dat het kind 
slachtoffer zou kunnen zijn van een van 
de in de artikelen 3 tot en met 7 van deze 
richtlijn genoemde strafbare feiten, vindt 
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een individuele beoordeling plaats van de 
situatie van het minderjarige slachtoffer 
naar behoren rekening houdend met de 
meningen, behoeften en belangen van het 
kind. Maatschappelijkwelzijnsautoriteiten 
zijn aanwezig bij deze beoordeling die 
erop gericht is om:
a) de rijpheid van het slachtoffer te 
bepalen;
b) vast te stellen in welke mate het kind 
heeft ingestemd;
c) de leeftijd van het kind vast te stellen;
d) mogelijke psychologische of fysieke 
schade vast te stellen, en of er sprake was 
van dwang;
e) na te gaan of er een belangenconflict 
was van een gezinslid of iemand die nauw 
contact heeft met het kind.
Op basis van deze beoordeling neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat er specifieke acties worden 
uitgevoerd om slachtoffers op korte en 
lange termijn bij te staan en te 
ondersteunen in hun fysieke en 
psychosociale herstel, met inbegrip van 
geschikte en veilige huisvesting, materiële 
ondersteuning, medische behandeling, 
met inbegrip van psychologische bijstand 
en coaching, alsmede toegang tot 
onderwijs. Slachtoffers met bijzondere 
behoeften moeten ook passende aandacht 
krijgen.

Or. en

Amendement 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
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verlening van bijstand aan en de 
ondersteuning van een slachtoffer niet 
afhangen van diens bereidheid om mee te 
werken aan het strafrechtelijk onderzoek 
en/of proces.

Or. en

Amendement 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
identiteit van het kind wordt beschermd, 
vóór, tijdens en na het strafrechtelijk 
proces ongeacht diens bereidheid om mee 
te werken aan het strafrechtelijk 
onderzoek en/of proces.

Or. en

Amendement 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De 
maatschappelijkwelzijnsautoriteiten van 
elke lidstaat gaan samenwerken met het 
plaatselijk maatschappelijk middenveld of 
de lokale ondersteunende netwerken die 
zich bezighouden met de bescherming van 
en/of de hulp aan slachtoffers van 
seksueel misbruik of seksuele uitbuiting 
om ervoor te zorgen dat slachtoffers de 
nodige bescherming genieten en hulp 
krijgen en om ervoor te zorgen dat de 
slachtoffers adequate ondersteuning en 
bescherming blijven ontvangen voor een 
passende periode nadat zij achttien zijn 
geworden.
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Or. en

Amendement 268
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat waarborgt dat de 
rechten van slachtoffers ten volle worden 
geëerbiedigd door middel van:
a) het informeren van minderjarige 
slachtoffers over hun rechten en, tenzij zij 
geen prijs stellen op deze informatie, over 
de follow-up van hun klacht, de 
strafvordering, de algemene voortgang 
van het onderzoek, hun rol daarin en de 
uitkomst van hun zaak;
b) het waarborgen dat slachtoffers, indien 
nodig en in ieder geval wanneer zij en 
hun familie mogelijk gevaar lopen, ervan 
op de hoogte worden gesteld wanneer de 
persoon die vervolgd wordt of veroordeeld 
is tijdelijk of definitief wordt vrijgelaten;
c) het beschermen van de privacy, de 
identiteit en de beeltenis van minderjarige 
slachtoffers en door middel van 
maatregelen in overeenstemming met het 
nationale recht om de publieke 
verspreiding van elke informatie die tot 
hun identificatie zou kunnen leiden, te 
voorkomen;
d) hen beschermen, alsmede hun familie 
en personen die voor hen getuigd hebben 
tegen intimidatie, represailles en 
herhaalde victimisatie;
e) het waarborgen dat contact tussen 
slachtoffer en dader binnen gerechtelijke 
en rechtshandhavingsinstanties wordt 
vermeden, tenzij de bevoegde autoriteiten 
in het belang van het kind anders 
bepalen, of contact tussen slachtoffer en 
dader in het kader van het onderzoek of 
het proces noodzakelijk is.
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Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de rechten van slachtoffers volkomen worden gewaarborgd, bevelen 
wij aan dat elementen uit artikel 30 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de 
bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (2007) worden 
overgenomen.

Amendement 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bescherming en ondersteuning van 
slachtoffers

Schrappen

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
slachtoffers voor, tijdens en gedurende 
een passende periode na de 
strafrechtelijke procedure bijstand en 
ondersteuning ontvangen zodat zij in staat 
worden gesteld de rechten uit te oefenen 
die bij Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de 
Raad inzake de status van het slachtoffer 
in de strafprocedure en bij deze richtlijn 
zijn vastgesteld.
2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
specifieke acties om slachtoffers op korte 
en lange termijn bij te staan en te 
ondersteunen in hun fysieke en 
psychosociale herstel, worden uitgevoerd 
op basis van een individuele beoordeling 
van de bijzondere omstandigheden van 
ieder individueel kind, waarbij rekening 
wordt gehouden met de meningen, 
behoeften en zorgen van het kind.
3. Slachtoffers van een van de in de 
artikelen 3 tot 7 genoemde strafbare feiten 
worden aangemerkt als bijzonder 
kwetsbare slachtoffers in de zin van 
artikel 2, lid 2, artikel 8, lid 4, en 
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artikel 14, lid 1, van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad.
4. Elke lidstaat neemt alle passende en 
mogelijke maatregelen om het gezin van 
het slachtoffer bij te staan en te 
ondersteunen. Meer in het bijzonder 
neemt elke lidstaat de passende en 
mogelijke maatregelen om artikel 4 van 
Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad 
op het gezin toe te passen.

Or. en

Amendement 270
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
slachtoffers voor, tijdens en gedurende 
een passende periode na de 
strafrechtelijke procedure bijstand en 
ondersteuning ontvangen zodat zij in staat 
worden gesteld de rechten uit te oefenen 
die bij Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de 
Raad inzake de status van het slachtoffer 
in de strafprocedure en bij deze richtlijn 
zijn vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Verplaatst naar artikel 19.

Amendement 271
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
slachtoffers voor, tijdens en gedurende een 
passende periode na de strafrechtelijke 
procedure bijstand en ondersteuning 
ontvangen zodat zij in staat worden gesteld 
de rechten uit te oefenen die bij 
Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad 
inzake de status van het slachtoffer in de 
strafprocedure en bij deze richtlijn zijn 
vastgesteld.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
slachtoffers voor, tijdens en gedurende een 
passende periode na de strafrechtelijke 
procedure bijstand en ondersteuning 
ontvangen zodat zij in staat worden gesteld 
de rechten uit te oefenen die bij 
Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad 
inzake de status van het slachtoffer in de 
strafprocedure en bij deze richtlijn zijn 
vastgesteld. De lidstaten nemen met name 
de noodzakelijke maatregelen om te 
zorgen voor bescherming van kinderen 
die gevallen van misbuik melden in hun 
vertrouwde omgeving van vrienden of 
gezin.

Or. el

Amendement 272
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
bevoegde autoriteiten die over een 
aanwijzing beschikken dat een kind het 
slachtoffer zou kunnen zijn geworden van 
een in de artikelen 3 en 7 bedoeld 
strafbaar feit, het kind terstond bijstand 
en ondersteuning verlenen.

Or. en

Motivering

Robuuste nationale kinderbeschermingsregelingen en kindvriendelijke rechtsstelsels zijn 
onontbeerlijk om kinderen te beschermen tegen de strafbare feiten die onder dit voorstel voor 
een richtlijn vallen. Het voorstel voor een richtlijn moet worden gewijzigd om ervoor te 
zorgen dat in iedere lidstaat kinderbeschermingsregelingen en multidisciplinaire systemen 
worden ingevoerd.
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Amendement 273
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
kind toegang heeft tot informatie over zijn 
rechten, met name betreffende bijstand en 
ondersteuning, zodra de bevoegde 
autoriteiten over een aanwijzing 
beschikken dat een kind het slachtoffer 
zou kunnen zijn geworden van een in de 
artikelen 3 en 7 bedoeld strafbaar feit.

Or. en

Motivering

Robuuste nationale kinderbeschermingsregelingen en kindvriendelijke rechtsstelsels zijn 
onontbeerlijk om kinderen te beschermen tegen de strafbare feiten die onder dit voorstel voor 
een richtlijn vallen. Het voorstel voor een richtlijn moet worden gewijzigd om ervoor te 
zorgen dat in iedere lidstaat kinderbeschermingsregelingen en multidisciplinaire systemen 
worden ingevoerd.

Amendement 274
Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
verlening van bijstand aan en de 
ondersteuning van een kind niet afhangen 
van diens bereidheid om mee te werken 
aan het strafrechtelijk onderzoek, de 
vervolging en het proces.

Or. en
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Amendement 275
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
bevoegde autoriteiten die over een 
aanwijzing beschikken dat een kind het 
slachtoffer zou kunnen zijn geworden van 
een in de artikelen 3 en 7 bedoeld 
strafbaar feit, het kind terstond bijstand 
en ondersteuning verlenen.

Or. en

Amendement 276
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
kind toegang heeft tot informatie over zijn 
rechten, met name betreffende bijstand en 
ondersteuning, zodra de bevoegde 
autoriteiten over een aanwijzing 
beschikken dat een kind het slachtoffer 
zou kunnen zijn geworden van een in de 
artikelen 3 en 7 bedoeld strafbaar feit.

Or. en

Amendement 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 2. Elke lidstaat neemt de nodige 
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maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
specifieke acties om slachtoffers op korte 
en lange termijn bij te staan en te 
ondersteunen in hun fysieke en 
psychosociale herstel, worden uitgevoerd 
op basis van een individuele beoordeling 
van de bijzondere omstandigheden van 
ieder individueel kind, waarbij rekening 
wordt gehouden met de meningen, 
behoeften en zorgen van het kind.

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
specifieke acties om slachtoffers op korte 
en lange termijn bij te staan en te 
ondersteunen in hun fysieke en 
psychosociale herstel, worden uitgevoerd 
op basis van een individuele beoordeling 
van de bijzondere omstandigheden van 
ieder individueel kind, en zet daartoe 
individuele herstelprogramma's op in het 
kader waarvan rekening wordt gehouden 
met de meningen, behoeften en zorgen van 
het kind.

Or. it

Amendement 278
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om effectieve 
kinderbeschermingsregelingen en 
multidisciplinaire structuren op te zetten 
om ervoor te zorgen dat slachtoffers op 
korte en lange termijn de nodige bijstand 
en ondersteuning krijgen, hetzij door 
speciaal opgeleid personeel in zijn 
publieke diensten op te nemen, hetzij door 
slachtofferhulporganisaties, met inbegrip 
van non-gouvernementele organisaties, 
overige relevante organisaties of overige 
delen van het maatschappelijk middenveld 
die zich bezighouden met het bieden van 
hulp aan slachtoffers, te erkennen en te 
financieren.

Or. en

Motivering

Robuuste nationale kinderbeschermingsregelingen en kindvriendelijke rechtsstelsels zijn 
onontbeerlijk om kinderen te beschermen tegen de strafbare feiten die onder dit voorstel voor 
een richtlijn vallen. Het voorstel voor een richtlijn moet worden gewijzigd om ervoor te 
zorgen dat in iedere lidstaat kinderbeschermingsregelingen en multidisciplinaire systemen 
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worden ingevoerd.

Amendement 279
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om effectieve 
kinderbeschermingsregelingen en 
multidisciplinaire structuren op te zetten 
om ervoor te zorgen dat slachtoffers op 
korte en lange termijn de nodige bijstand 
en ondersteuning krijgen, hetzij door 
speciaal opgeleid personeel in zijn 
publieke diensten op te nemen hetzij door 
slachtofferhulporganisaties, met inbegrip 
van non-gouvernementele organisaties, 
overige relevante organisaties of overige 
delen van het maatschappelijk middenveld 
die zich bezighouden met het bieden van 
hulp aan slachtoffers, te erkennen en te 
financieren.

Or. en

Amendement 280
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt alle passende en 
mogelijke maatregelen om het gezin van 
het slachtoffer bij te staan en te 
ondersteunen. Meer in het bijzonder neemt 
elke lidstaat de passende en mogelijke
maatregelen om artikel 4 van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad op het gezin 
toe te passen.

4. Elke lidstaat neemt alle passende en 
mogelijke maatregelen om het gezin van 
het slachtoffer bij te staan en te 
ondersteunen. In het bijzonder past elke 
lidstaat, wanneer dit passend is, artikel 4 
van Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de 
Raad toe op het gezin, ongeacht of een 
strafrechtelijk onderzoek of proces is 
ingesteld.
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Or. en

Motivering

Robuuste nationale kinderbeschermingsregelingen en kindvriendelijke rechtsstelsels zijn 
onontbeerlijk om kinderen te beschermen tegen de strafbare feiten die onder dit voorstel voor 
een richtlijn vallen. Het voorstel voor een richtlijn moet worden gewijzigd om ervoor te 
zorgen dat in iedere lidstaat kinderbeschermingsregelingen en multidisciplinaire systemen 
worden ingevoerd.

Amendement 281
Mariya Nedelcheva

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt alle passende en 
mogelijke maatregelen om het gezin van 
het slachtoffer bij te staan en te 
ondersteunen. Meer in het bijzonder neemt 
elke lidstaat de passende en mogelijke
maatregelen om artikel 4 van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad op het gezin 
toe te passen.

4. Elke lidstaat neemt passende 
maatregelen om het gezin van het 
slachtoffer bij te staan en te ondersteunen. 
Meer in het bijzonder neemt elke lidstaat 
de passende maatregelen om artikel 4 van 
Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad 
op het gezin toe te passen.

Or. fr

Amendement 282
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt alle passende en 
mogelijke maatregelen om het gezin van 
het slachtoffer bij te staan en te 
ondersteunen. Meer in het bijzonder neemt 
elke lidstaat de passende en mogelijke
maatregelen om artikel 4 van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad op het gezin 
toe te passen.

4. Elke lidstaat neemt alle passende en 
mogelijke maatregelen om het gezin van 
het slachtoffer bij te staan en te 
ondersteunen. Meer in het bijzonder neemt 
elke lidstaat de passende maatregelen om 
artikel 4 van Kaderbesluit 2001/220/JBZ 
van de Raad op het gezin toe te passen.

Or. en
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Amendement 283
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
wetgevings- of overige maatregelen ter 
stimulering en ondersteuning van de 
oprichting van informatiediensten, zoals 
telefonische of internethulplijnen die 
bellers op vertrouwelijke wijze en met 
behoud van anonimiteit van advies 
kunnen dienen.

Or. en

Amendement 284
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
wetgevings- of overige maatregelen ter 
stimulering en ondersteuning van de 
oprichting van informatiediensten, zoals 
telefonische of internethulplijnen die 
bellers op vertrouwelijke wijze en met 
behoud van anonimiteit van advies 
kunnen dienen.

Or. en

Motivering

Robuuste nationale kinderbeschermingsregelingen en kindvriendelijke rechtsstelsels zijn 
onontbeerlijk om kinderen te beschermen tegen de strafbare feiten die onder dit voorstel voor 
een richtlijn vallen. Het voorstel voor een richtlijn moet worden gewijzigd om ervoor te 
zorgen dat in iedere lidstaat kinderbeschermingsregelingen en multidisciplinaire systemen 
worden ingevoerd.
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Amendement 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bescherming van minderjarige slachtoffers 
tijdens het strafonderzoek en het 
strafproces

Bijstand, ondersteuning en bescherming
van minderjarige slachtoffers tijdens het 
strafonderzoek en het strafproces

Or. en

Amendement 286
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om minderjarige slachtoffers 
te informeren over hun rechten en, tenzij 
zij geen prijs stellen op deze informatie, 
over de follow-up van hun klacht, de 
strafvordering, de algemene voortgang 
van het onderzoek of het proces, hun rol 
daarin en de uitkomst van hun zaak.

Or. en

Motivering

De uitgebreide ervaring van ngo's die met kinderen werken leert dat een aantal belangrijke 
maatregelen om slachtoffers tijdens het strafrechtelijk onderzoek te beschermen aan artikel 
19 ontbreekt.

Amendement 287
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
slachtoffers voor, tijdens en gedurende 
een passende periode na de 
strafrechtelijke procedure bijstand en 
ondersteuning ontvangen zodat zij in staat 
worden gesteld de rechten uit te oefenen 
die bij Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de 
Raad inzake de status van het slachtoffer 
in de strafprocedure en bij deze richtlijn 
zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

De uitgebreide ervaring van ngo's die met kinderen werken leert dat een aantal belangrijke 
maatregelen om slachtoffers tijdens het strafrechtelijk onderzoek te beschermen aan artikel 
19 ontbreekt.

Amendement 288
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
strafrechtelijk onderzoek en het 
strafrechtelijk proces plaatsvinden in het 
belang van het kind.

Or. en

Motivering

De uitgebreide ervaring van ngo's die met kinderen werken leert dat een aantal belangrijke 
maatregelen om slachtoffers tijdens het strafrechtelijk onderzoek te beschermen aan artikel 
19 ontbreekt.
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Amendement 289
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
onderzoek snel en zonder onnodige 
vertragingen wordt uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De uitgebreide ervaring van ngo's die met kinderen werken leert dat een aantal belangrijke 
maatregelen om slachtoffers tijdens het strafrechtelijk onderzoek te beschermen aan artikel 
19 ontbreekt.

Amendement 290
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
onderzoek en het strafrechtelijk proces het 
trauma van het kind niet verergeren.

Or. en

Motivering

De uitgebreide ervaring van ngo's die met kinderen werken leert dat een aantal belangrijke 
maatregelen om slachtoffers tijdens het strafrechtelijk onderzoek te beschermen aan artikel 
19 ontbreekt.

Amendement 291
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 septies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies. Elke lidstaat past, in de context 
van het onderzoek en het proces, artikel 
13, leden 1 en 2, van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ toe.

Or. en

Motivering

De uitgebreide ervaring van ngo's die met kinderen werken leert dat een aantal belangrijke 
maatregelen om slachtoffers tijdens het strafrechtelijk onderzoek te beschermen aan artikel 
19 ontbreekt.

Amendement 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
gerechtelijke autoriteiten met het oog op 
het strafonderzoek en het strafproces een 
bijzondere vertegenwoordiger van het 
minderjarige slachtoffer aanwijzen, 
wanneer de personen die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid dragen, het kind 
krachtens de nationale wetgeving niet 
mogen vertegenwoordigen omdat tussen 
hen en het minderjarige slachtoffer een 
belangenconflict bestaat, of wanneer het 
kind niet begeleid is of van zijn gezin is 
gescheiden.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
minderjarige slachtoffer voldoende tijd 
krijgt om te besluiten of hij of zij zal 
meewerken met de bevoegde autoriteiten 
aan het strafrechtelijk proces.

Or. en

Amendement 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Slachtoffers van een van de in de 
artikelen 3 tot 7 genoemde strafbare feiten 
worden aangemerkt als bijzonder 
kwetsbare slachtoffers in de zin van 
artikel 2, lid 2, artikel 8, lid 4, en 
artikel 14, lid 1, van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad.

Or. en

Amendement 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Elke lidstaat neemt alle passende en 
mogelijke maatregelen om het gezin van 
het slachtoffer bij te staan en te 
ondersteunen. Meer in het bijzonder 
neemt elke lidstaat de passende en 
mogelijke maatregelen om artikel 4 van 
Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad 
op het gezin toe te passen.

Or. en

Amendement 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
gerechtelijke autoriteiten met het oog op 
het strafonderzoek en het strafproces een 
bijzondere vertegenwoordiger van het 
minderjarige slachtoffer aanwijzen, 
wanneer de personen die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid dragen, het kind 
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krachtens de nationale wetgeving niet 
mogen vertegenwoordigen omdat tussen 
hen en het minderjarige slachtoffer een 
belangenconflict bestaat, of wanneer het 
kind niet begeleid is of van zijn gezin is 
gescheiden.

Or. en

Amendement 296
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om minderjarige slachtoffers 
te informeren over hun rechten en, tenzij 
zij geen prijs stellen op deze informatie, 
over de follow-up van hun klacht, de 
strafvordering, de algemene voortgang 
van het onderzoek of het proces, hun rol 
daarin en de uitkomst van hun zaak.

Or. en

Amendement 297
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Elke lidstaat neemt de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
slachtoffers voor, tijdens en gedurende 
een passende periode na de 
strafrechtelijke procedure bijstand en 
ondersteuning ontvangen zodat zij in staat 
worden gesteld de rechten uit te oefenen 
die bij Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de 
Raad inzake de status van het slachtoffer 
in de strafprocedure en bij deze richtlijn 
zijn vastgesteld.
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Or. en

Amendement 298
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
strafrechtelijk onderzoek en het 
strafrechtelijk proces plaatsvinden in het 
belang van het kind.

Or. en

Amendement 299
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
onderzoek snel en zonder onnodige 
vertragingen wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 300
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
onderzoek en het strafrechtelijk proces het 
trauma van het kind niet verergeren.

Or. en
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Amendement 301
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies. Elke lidstaat past, in de context 
van het onderzoek en het proces, artikel 
13, leden 1 en 2, van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ toe.

Or. en

Amendement 302
Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat 
minderjarige slachtoffers onmiddellijk
toegang hebben tot kosteloos juridisch 
advies en kosteloze juridische
vertegenwoordiging, onder meer om 
schadeloosstelling te eisen.

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat 
minderjarige slachtoffers onverwijld
toegang hebben tot juridisch advies en, 
overeenkomstig de rol die het 
toepasselijke rechtstelsel aan het 
slachtoffer toebedeelt, tot
vertegenwoordiging in rechte, onder meer 
om schadeloosstelling te eisen. Juridisch 
advies en vertegenwoordiging in rechte 
moeten kosteloos zijn als het slachtoffer 
over onvoldoende financiële middelen 
beschikt.

Or. de

Motivering

De positie van slachtoffers in strafprocedures vertoont per lidstaat aanzienlijke afwijkingen. 
Soms moet eerst onomstotelijk worden vastgesteld dat er sprake is van een slachtoffer. Dus 
moet worden verwezen naar de nationale rechtsorde.
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Amendement 303
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat 
minderjarige slachtoffers onmiddellijk 
toegang hebben tot kosteloos juridisch 
advies en kosteloze juridische 
vertegenwoordiging, onder meer om 
schadeloosstelling te eisen.

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat 
minderjarige slachtoffers onmiddellijk 
toegang hebben tot kosteloos juridisch 
advies en kosteloze juridische 
vertegenwoordiging, onder meer om 
schadeloosstelling te eisen. Juridisch 
advies en vertegenwoordiging in rechte 
moeten kosteloos zijn als het slachtoffer 
over onvoldoende financiële middelen 
beschikt.

Or. de

Amendement 304
Ernst Strasser

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ondervragingen van het 
minderjarige slachtoffer zoveel mogelijk 
niet in aanwezigheid van de dader 
plaatsvinden;

Or. en

Amendement 305
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ondervragingen van het 
minderjarige slachtoffer niet in 
aanwezigheid van de dader plaatsvinden;
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Or. en

Amendement 306
Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in elk 
strafonderzoek naar een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten, van alle ondervragingen van het 
minderjarige slachtoffer of, in voorkomend 
geval, van een minderjarige getuige video-
opnames kunnen worden gemaakt en dat 
deze video-opnames krachtens de nationale 
wetgeving als bewijs in het strafproces 
kunnen worden aanvaard.

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in elk 
strafonderzoek naar een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten, van alle ondervragingen van het 
minderjarige slachtoffer of, in voorkomend 
geval, indien zulks uit onderzoek van het 
afzonderlijke geval noodzakelijk blijkt te 
zijn, van een minderjarige getuige video-
opnames kunnen worden gemaakt en dat 
deze video-opnames krachtens de nationale 
wetgeving als bewijs in het strafproces 
kunnen worden aanvaard.

Or. de

Motivering

In de richtlijn mag niet algemeen de registratie worden voorgeschreven van alle 
ondervragingen – dus ook door politie en openbaar ministerie. Bovendien is een op video 
vastgelegd verhoor niet vanzelf in het belang van het kind.

Amendement 307
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in 
het belang van de minderjarige 
slachtoffers en rekening houdend met 
overige overheersende belangen, hun 
privacy, hun identiteit en hun beeltenis 
wordt beschermd en dat de publieke 
verspreiding van elke informatie die tot 
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hun identificatie zou kunnen leiden, 
wordt voorkomen.

Or. en

Amendement 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 bis
Preventieve maatregelen

1. Elke lidstaat neemt passende 
maatregelen – zoals het opzetten, in 
voorkomend geval in samenwerking met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld en plaatselijke 
ondersteunende netwerken, van 
informatie- en bewustmakingscampagnes 
en onderzoeks- en opleidingsprogramma's 
– die zijn bedoeld om de mensen bewust te 
maken en minderjarigen te behoeden voor 
het gevaar dat zij het slachtoffer worden 
van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting 
of afbeeldingen van seksueel misbruik.
Deze maatregelen moeten gericht zijn op 
alle betrokken partijen, met name 
kinderen, ouders en onderwijzend 
personeel, opdat deze de tekenen van 
seksueel misbruik, zowel online als 
offline, kunnen leren herkennen.
2. Er moeten hulplijnen worden opgericht 
om een veilig en anoniem 
communicatiekanaal te creëren tussen 
kinderen die slachtoffer (kunnen) zijn en 
leden van relevante organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld of 
plaatselijke ondersteunende netwerken.

Or. en
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Amendement 309
Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende interventieprogramma's of –
maatregelen beschikbaar worden gesteld 
teneinde het risico op herhaalde tegen 
kinderen gerichte strafbare feiten met een 
seksueel karakter te voorkomen en zo 
beperkt mogelijk te houden. Deze 
programma's of maatregelen dienen op 
elk ogenblik tijdens het strafproces binnen 
en buiten de gevangenis beschikbaar te 
zijn, overeenkomstig de voorwaarden van 
de nationale wetgeving.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende interventieprogramma's of –
maatregelen beschikbaar worden gesteld 
teneinde het risico op herhaalde tegen 
kinderen gerichte strafbare feiten met een 
seksueel karakter te voorkomen en zo 
beperkt mogelijk te houden.

Or. de

Motivering

Therapeutische maatregelen tijdens het voorarrest leveren problemen op. Zij moeten een 
bepaalde duur hebben en kunnen, daar het voorarrest van onbepaalde duur is, nauwelijks op 
zinnige manier worden gestructureerd. Voorts houdt inwerkingtreding van het vonnis als 
regel overplaatsing in, zodat de continuïteit van de therapie niet gewaarborgd is. Bovendien 
kan er soms sprake zijn van een botsing tussen het vermoeden van onschuld en de rechten van 
de dader in een strafrechtelijke procedure (bijv. het recht te weigeren een verklaring af te 
leggen).

Amendement 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
personen die veroordeeld zijn voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten, in voorkomend 

3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in elk 
strafproces over een van de in de artikelen 
3 tot en met 7 genoemde strafbare feiten, 
teneinde voor zover mogelijk secundaire 
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geval met inachtneming van de in lid 1 
bedoelde beoordeling:

victimisatie te voorkomen de instructie 
wordt gegeven dat:

Or. en

Amendement 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) volledig worden geïnformeerd over de 
redenen voor het voorstel om toegang tot 
specifieke programma's of maatregelen te 
krijgen;

c) visueel contact tussen slachtoffer(s) en 
dader(s), ook tijdens het leveren van 
bewijsmateriaal zoals ondervragingen en 
kruisverhoren, zoveel mogelijk wordt 
voorkomen, met name door het gebruik 
van passende 
communicatietechnologieën.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blokkeren van de toegang tot websites die 
kinderpornografie bevatten

Verwijderen van websites die 
kinderpornografie bevatten

Or. en

Amendement 313
Cecilia Wikström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blokkeren van de toegang tot websites die 
kinderpornografie bevatten

Technische maatregelen om webpages die 
materiaal met kindermisbruik bevatten te 
verwijderen
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Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blokkeren van de toegang tot websites die 
kinderpornografie bevatten

Maatregelen tegen websites die 
afbeeldingen van kindermisbruik bevatten

Or. en

Amendement 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blokkeren van de toegang tot websites die 
kinderpornografie bevatten

Technische maatregelen om webpages die 
materiaal met kindermisbruik bevatten te 
verwijderen

Or. en

Amendement 316
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blokkeren van de toegang tot websites die
kinderpornografie bevatten

Technische maatregelen om
kinderpornografie online te verwijderen

Or. en
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Amendement 317
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn 
grondgebied wordt geblokkeerd. Bij de 
blokkering van de toegang worden de 
nodige waarborgen toegepast, met name 
om te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van 
de blokkering en dat de contentproviders 
voor zover mogelijk geïnformeerd worden 
over de mogelijkheid om de blokkering 
aan te vechten.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om te zorgen voor de 
verwijdering van webpagina's die 
afbeeldingen van kindermisbruik bevatten 
of verspreiden.

Or. en

Motivering

Afbeeldingen van kindermisbruik zijn visuele voorstellingen van een kind dat wordt misbruikt.
Afgezien van de verwoestende impact van het seksueel misbruik zelf heeft onderzoek 
uitgewezen dat het besef dat een eenmaal via internet beschikbare afbeelding kan worden 
gekopieerd en oneindig vaak kan worden gedownload, kinderen nog extra verdriet berokkent.
Afbeeldingen van kindermisbruik zijn in de afgelopen jaren massaal op internet gezet en door 
het internet heeft er een verandering plaatsgevonden van kleinschalige, "amateuristische"
productie van beelden zonder winstbejag naar distributie van beelden door leden van de 
georganiseerde misdaad om er financieel van te profiteren. Afbeeldingen van kindermisbruik 
moeten bij de bron worden verwijderd. De snelheid waarmee deze afbeeldingen worden 
weggehaald moet aanzienlijk worden opgevoerd. Bovendien steunen wij de maatregelen in de 
richtlijn om internetproviders, waar de afbeeldingen buiten de nationale jurisdictie van het 
land in kwestie vallen, te dwingen de toegang tot deze afbeeldingen te blokkeren.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn 
grondgebied wordt geblokkeerd. Bij de 
blokkering van de toegang worden de 
nodige waarborgen toegepast, met name 
om te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van 
de blokkering en dat de contentproviders 
voor zover mogelijk geïnformeerd worden 
over de mogelijkheid om de blokkering 
aan te vechten.

Schrappen

Or. en

Amendement 319
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn 
grondgebied wordt geblokkeerd. Bij de 
blokkering van de toegang worden de 
nodige waarborgen toegepast, met name 
om te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van 
de blokkering en dat de contentproviders 
voor zover mogelijk geïnformeerd worden 
over de mogelijkheid om de blokkering 
aan te vechten.

Schrappen

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn 
grondgebied wordt geblokkeerd. Bij de 
blokkering van de toegang worden de 
nodige waarborgen toegepast, met name 
om te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van 
de blokkering en dat de contentproviders 
voor zover mogelijk geïnformeerd worden 
over de mogelijkheid om de blokkering 
aan te vechten.

1. Elke lidstaat neemt de nodige wettelijke
maatregelen om te zorgen voor de 
verwijdering bij de bron van 
internetpagina's die afbeeldingen van 
kindermisbruik bevatten of verspreiden.

Or. en

Amendement 321
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn 
grondgebied wordt geblokkeerd. Bij de 
blokkering van de toegang worden de 
nodige waarborgen toegepast, met name 
om te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van 
de blokkering en dat de contentproviders 

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om te zorgen voor de 
verwijdering van webpagina's die 
kinderpornografie bevatten of verspreiden.
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voor zover mogelijk geïnformeerd worden 
over de mogelijkheid om de blokkering 
aan te vechten.

Or. en

Amendement 322
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden, op zijn grondgebied wordt 
geblokkeerd. Bij de blokkering van de 
toegang worden de nodige waarborgen 
toegepast, met name om te garanderen dat 
de blokkering niet verder gaat dan nodig 
is, dat gebruikers geïnformeerd worden 
over de reden van de blokkering en dat de 
contentproviders voor zover mogelijk 
geïnformeerd worden over de 
mogelijkheid om de blokkering aan te 
vechten.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om te zorgen voor de 
verwijdering van webpagina's die 
kinderpornografie bevatten of verspreiden, 
overeenkomstig de nationale procedures.

Or. en

Amendement 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn 
grondgebied wordt geblokkeerd. Bij de
blokkering van de toegang worden de 
nodige waarborgen toegepast, met name 

1. Elke lidstaat neemt de nodige wettelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
materiaal waarop kindermisbruik te zien 
is en dat op internetpagina's is opgeslagen 
of wordt verspreid, snel bij de bron wordt 
verwijderd, ongeacht of de pagina's 
worden gehost in de EU of daarbuiten. Bij 
de verwijdering bij de bron worden 
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om te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van 
de blokkering en dat de contentproviders 
voor zover mogelijk geïnformeerd worden 
over de mogelijkheid om de blokkering 
aan te vechten.

duidelijke wettelijke en juridische 
waarborgen toegepast, met name om te 
garanderen dat bewijsmateriaal bewaard 
blijft voor strafrechtelijk onderzoek.

Or. en

Amendement 324
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn
grondgebied wordt geblokkeerd. Bij de 
blokkering van de toegang worden de 
nodige waarborgen toegepast, met name
om te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van 
de blokkering en dat de contentproviders 
voor zover mogelijk geïnformeerd worden 
over de mogelijkheid om de blokkering 
aan te vechten.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat
beeldmateriaal met seksuele handelingen 
met personen onder de achttien jaar in 
elektronische informatie- en 
communicatiediensten onverwijld wordt 
verwijderd. De verwijdering van deze 
inhoud geschiedt overeenkomstig de 
nationale procedures en met voldoende 
garanties om ervoor te zorgen dat alleen 
het strikt noodzakelijke wordt verwijderd. 
Bovendien voert de Europese Unie 
onderhandelingen met derde landen opdat 
dergelijke inhoud snel van servers op hun
grondgebied wordt verwijderd. Daarnaast 
versterken de lidstaten en de instellingen
van de Unie en Europol de samenwerking 
met internationale hulplijnen zoals 
INHOPE, om ervoor te zorgen dat 
dergelijke inhoud onmiddellijk wordt 
verwijderd.

Or. de

Amendement 325
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden, op zijn grondgebied wordt 
geblokkeerd. Bij de blokkering van de 
toegang worden de nodige waarborgen 
toegepast, met name om te garanderen dat 
de blokkering niet verder gaat dan nodig 
is, dat gebruikers geïnformeerd worden 
over de reden van de blokkering en dat de 
contentproviders voor zover mogelijk 
geïnformeerd worden over de 
mogelijkheid om de blokkering aan te 
vechten.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, veilig en tijdig 
worden verwijderd. Elke lidstaat neemt 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang tot webpagina's die 
kinderpornografie bevatten of verspreiden, 
op zijn grondgebied tijdens deze 
verwijdering wordt geblokkeerd. Bij deze
blokkering van de toegang moet worden
voldaan aan de desbetreffende technische 
kenmerken en zij dient beperkt te blijven 
tot waar zij nodig is. De Commissie en de 
lidstaten coördineren de snelle interventie 
(Europees systeem voor vroegtijdig alarm) 
door de overheidsinstanties van de 
lidstaten in gevallen dat de gastserver of 
zoekmachine zich bevindt op het 
grondgebied van een andere lidstaat dan 
waar de zaak werd gemeld.

Or. it

Amendement 326
Petra Kammerevert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn
grondgebied wordt geblokkeerd. Bij de 
blokkering van de toegang worden de 
nodige waarborgen toegepast, met name
om te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van 
de blokkering en dat de contentproviders 
voor zover mogelijk geïnformeerd worden 

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat
beeldmateriaal met seksuele handelingen 
met personen onder de achttien jaar in 
elektronische informatie- en 
communicatiediensten onverwijld wordt 
verwijderd. De verwijdering van deze 
inhoud geschiedt overeenkomstig de 
nationale procedures en met voldoende 
garanties om ervoor te zorgen dat alleen 
het strikt noodzakelijke wordt verwijderd. 
Bovendien voert de Europese Unie 
onderhandelingen met derde landen opdat 
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over de mogelijkheid om de blokkering 
aan te vechten.

dergelijke inhoud snel van servers op hun
grondgebied wordt verwijderd. Daarnaast 
versterken de lidstaten en de instellingen
van de Unie en Europol de samenwerking 
met internationale hulplijnen zoals 
INHOPE, om ervoor te zorgen dat 
dergelijke inhoud onmiddellijk wordt 
verwijderd.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn 
grondgebied wordt geblokkeerd. Bij de
blokkering van de toegang worden de 
nodige waarborgen toegepast, met name 
om te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van 
de blokkering en dat de contentproviders 
voor zover mogelijk geïnformeerd worden 
over de mogelijkheid om de blokkering 
aan te vechten.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
beeldmateriaal met seksuele handelingen 
met personen onder de achttien jaar in 
elektronische informatie- en 
communicatiediensten onverwijld wordt 
verwijderd. De verwijdering van deze 
inhoud geschiedt overeenkomstig de 
nationale procedures en er worden de 
nodige waarborgen toegepast, om te 
garanderen dat alleen het strikt 
noodzakelijke wordt verwijderd.
Bovendien voert de Europese Unie 
onderhandelingen met derde landen opdat 
dergelijke inhoud snel van servers op hun 
grondgebied wordt verwijderd. Daarnaast 
versterken de lidstaten en de instellingen 
van de Unie en Europol de samenwerking 
met internationale hulplijnen zoals 
INHOPE, om ervoor te zorgen dat 
dergelijke inhoud onmiddellijk wordt 
verwijderd.

Or. en
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Amendement 328
Sarah Ludford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden, op zijn grondgebied wordt 
geblokkeerd. Bij de blokkering van de 
toegang worden de nodige waarborgen 
toegepast, met name om te garanderen dat 
de blokkering niet verder gaat dan nodig is, 
dat gebruikers geïnformeerd worden over 
de reden van de blokkering en dat de 
contentproviders voor zover mogelijk 
geïnformeerd worden over de mogelijkheid 
om de blokkering aan te vechten.

1. Indien de verwijdering van webpagina's 
die kinderpornografie bevatten of 
verspreiden niet mogelijk is, neemt elke
lidstaat de nodige al dan niet wetgevende 
maatregelen, opdat de toegang tot
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, kan worden 
geblokkeerd voor de internetgebruikers op 
zijn grondgebied. Bij de blokkering van de 
toegang worden de nodige grondrechten 
en overige waarborgen toegepast, met 
name om te garanderen dat de blokkering, 
rekening houdend met technische 
kenmerken, niet verder gaat dan nodig en 
proportioneel is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van de 
blokkering en dat de contentproviders voor 
zover mogelijk geïnformeerd worden over 
de mogelijkheid om de blokkering aan te 
vechten, inclusief een rechterlijke toetsing 
in laatste instantie.

Or. en

Motivering

Dit amendement laat de mogelijkheid open dat de sector vrijwillig tot overeenkomsten komt of 
aan zelfregulering doet.

Amendement 329
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
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toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden, op zijn grondgebied wordt 
geblokkeerd. Bij de blokkering van de 
toegang worden de nodige waarborgen 
toegepast, met name om te garanderen dat 
de blokkering niet verder gaat dan nodig is, 
dat gebruikers geïnformeerd worden over 
de reden van de blokkering en dat de 
contentproviders voor zover mogelijk 
geïnformeerd worden over de mogelijkheid 
om de blokkering aan te vechten.

webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, aan de bron 
worden verwijderd. Elke webpagina die 
afbeeldingen van seksueel misbruik van 
kinderen bevat die afkomstig zijn uit een 
EU-lidstaat moet worden verwijderd. Om 
de belangen van het kind te beschermen 
mogen de lidstaten bovendien procedures 
starten om de toegang van 
internetgebruikers op hun grondgebied te 
blokkeren tot webpagina's die 
kinderpornografie bevatten of verspreiden, 
in overeenstemming met het nationale 
recht. Bij de blokkering van de toegang 
worden de nodige waarborgen toegepast, 
met name om te garanderen dat de 
blokkering niet verder gaat dan nodig is, 
dat gebruikers geïnformeerd worden over 
de reden van de blokkering en dat de 
contentproviders voor zover mogelijk 
geïnformeerd worden over de mogelijkheid 
om de blokkering aan te vechten.

Or. en

Amendement 330
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie gaat na welke risico's 
en mogelijke nadelen verbonden zijn aan 
het blokkeren van websites. Nagegaan 
wordt of het risico bestaat dat getornd 
wordt aan democratische rechten.

Or. en

Amendement 331
Petra Kammerevert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden.

2. Andere maatregelen om te voorkomen 
dat dergelijke inhoud beschikbaar wordt 
zoals webgrendels vallen onder 
verantwoordelijkheid van de lidstaten Zij 
kunnen worden genomen zodra alle 
mogelijkheden voor verwijderen van 
inhoud ten volle benut zijn en op deze 
grondslag naar behoren is aangetoond dat 
verwijdering niet mogelijk is Voorts 
dienen de maatregelen beperkt te blijven 
tot het absoluut noodzakelijke, is 
rechterlijke instemming nodig en worden 
diegenen die de gevolgen van de 
maatregelen voelen op de hoogte gesteld 
van de redenen van het besluit. Zij 
kunnen zich tot de rechter wenden.

Or. de

Amendement 332
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden.

2. Andere maatregelen om te voorkomen 
dat dergelijke inhoud beschikbaar wordt 
zoals webgrendels vallen onder 
verantwoordelijkheid van de lidstaten. Zij 
kunnen worden genomen zodra alle 
mogelijkheden voor verwijderen van 
inhoud ten volle benut zijn en op deze 
grondslag naar behoren is aangetoond dat 
verwijdering niet mogelijk is Voorts 
dienen de maatregelen beperkt te blijven 
tot het absoluut noodzakelijke, is 
rechterlijke instemming nodig en worden 
diegenen die de gevolgen van de 
maatregelen voelen op de hoogte gesteld 
van de redenen van het besluit. Zij 
kunnen zich tot de rechter wenden.

Or. de
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Amendement 333
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden.

2. Indien de verwijdering van webpagina's 
die kinderpornografie bevatten of 
verspreiden niet mogelijk is, neemt elke 
lidstaat de nodige al dan niet wetgevende 
maatregelen, opdat de toegang tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, kan worden 
geblokkeerd voor de internetgebruikers op 
zijn grondgebied. Bij de blokkering van de 
toegang worden de nodige waarborgen 
toegepast, met name om te garanderen dat 
de blokkering, rekening houdend met 
technische kenmerken, niet verder gaat 
dan nodig is, dat gebruikers geïnformeerd 
worden over de reden van de blokkering 
en dat de contentproviders voor zover 
mogelijk geïnformeerd worden over de 
mogelijkheid om de blokkering aan te 
vechten.

Or. en

Amendement 334
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie
bevatten of verspreiden.

2. Zolang de webpagina's niet zijn 
verwijderd, neemt elke lidstaat 
aanvullende maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de toegang tot webpagina's die 
afbeeldingen van kindermisbruik bevatten 
of verspreiden worden geblokkeerd voor 
de internetgebruikers op zijn grondgebied.
Bij de blokkering van de toegang worden 
de nodige waarborgen toegepast, met 
name om te garanderen dat de blokkering, 
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rekening houdend met technische 
kenmerken, niet verder gaat dan nodig is, 
dat gebruikers geïnformeerd worden over 
de reden van de blokkering en dat de 
contentproviders voor zover mogelijk 
geïnformeerd worden over de 
mogelijkheid om de blokkering aan te 
vechten.

Or. en

Motivering

Afbeeldingen van kindermisbruik zijn visuele voorstellingen van een kind dat wordt misbruikt.
Afgezien van de verwoestende impact van het seksueel misbruik zelf heeft onderzoek 
uitgewezen dat het besef dat een eenmaal via internet beschikbare afbeelding kan worden 
gekopieerd en oneindig vaak kan worden gedownload, kinderen nog extra verdriet berokkent.
Afbeeldingen van kindermisbruik zijn in de afgelopen jaren massaal op internet gezet en door 
het internet heeft er een verandering plaatsgevonden van kleinschalige, "amateuristische"
productie van beelden zonder winstbejag, naar distributie van beelden door leden van de 
georganiseerde misdaad om er financieel van te profiteren. Afbeeldingen van kindermisbruik 
moeten bij de bron worden verwijderd. De snelheid waarmee deze afbeeldingen worden 
weggehaald moet aanzienlijk worden opgevoerd. Bovendien steunen wij de maatregelen in de 
richtlijn om internetproviders, waar de afbeeldingen buiten de nationale jurisdictie van het 
land in kwestie vallen, te dwingen de toegang tot deze afbeeldingen te blokkeren.

Amendement 335
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden.

2. Zolang de webpagina's niet zijn 
verwijderd, neemt elke lidstaat de nodige 
aanvullende maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de toegang tot webpagina's die 
kinderpornografie bevatten of verspreiden 
onmiddellijk worden geblokkeerd voor de 
internetgebruikers op zijn grondgebied.
Bij de blokkering van de toegang worden 
de nodige waarborgen toegepast, met 
name om te garanderen dat de blokkering, 
rekening houdend met technische 
kenmerken, niet verder gaat dan nodig is, 
dat gebruikers geïnformeerd worden over 
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de reden van de blokkering en dat de 
contentproviders voor zover mogelijk 
geïnformeerd worden over de 
mogelijkheid om de blokkering aan te 
vechten.

Or. en

Motivering

Afbeeldingen van kindermisbruik zijn visuele voorstellingen van een kind dat wordt misbruikt.
Afgezien van de verwoestende impact van het seksueel misbruik zelf heeft onderzoek 
uitgewezen dat het besef dat een eenmaal via internet beschikbare afbeelding kan worden 
gekopieerd en oneindig vaak kan worden gedownload, kinderen nog extra verdriet berokkent.
Afbeeldingen van kindermisbruik zijn in de afgelopen jaren in toenemende mate op internet 
gezet en door het internet heeft er een verandering plaatsgevonden van kleinschalige, 
"amateuristische" productie van beelden zonder winstbejag, naar distributie van beelden 
door leden van de georganiseerde misdaad om er financieel van te profiteren. Afbeeldingen 
van kindermisbruik moeten bij de bron worden verwijderd. De snelheid waarmee deze 
afbeeldingen worden weggehaald moet aanzienlijk worden opgevoerd. Bovendien steunen wij 
de maatregelen in de richtlijn om internetproviders, waar de afbeeldingen buiten de nationale 
jurisdictie van het land in kwestie vallen, te dwingen de toegang tot deze afbeeldingen te 
blokkeren.

Amendement 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie
bevatten of verspreiden.

2. Indien een lidstaat aanvullende
maatregelen neemt om de toegang tot 
internetpagina's die materiaal met 
kindermisbruik bevatten of verspreiden
voor de internetgebruikers op zijn 
grondgebied te beperken, moeten deze 
maatregelen noodzakelijk, transparant, 
proportioneel, voorgeschreven door de wet 
en aan rechterlijke toetsing onderhevig 
zijn, overeenkomstig het rechtsstelsel van 
die lidstaat.

Or. en



AM\854749NL.doc 165/167 PE456.647v02-00

NL

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie
bevatten of verspreiden.

2. Bovendien mag elke lidstaat, wanneer 
de verwijdering van de inhoud bij de bron 
niet mogelijk is gebleken, indien de wet dit 
voorschrijft en het nodig is, proportionele 
en transparante procedures instellen om 
de toegang tot internetpagina's die 
afbeeldingen van kindermisbruik bevatten 
of verspreiden voor internetgebruikers op 
zijn grondgebied te beperken.

Or. en

Amendement 338
Sarah Ludford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden.

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om er 
binnen het passende wettelijke, 
regelgevende en zelfregulerende kader,
voor te zorgen dat webpagina's die 
kinderpornografie bevatten of verspreiden 
en die gehost worden op zijn grondgebied 
worden verwijderd en om te trachten te 
bewerkstelligen dat dergelijke pagina's die 
buiten zijn grondgebied worden gehost 
worden verwijderd.

Or. en

Motivering

Op grond van dit amendement kunnen lidstaten webpagina's verwijderen en tegelijkertijd 
wordt erkend dat optreden buiten het eigen grondgebied moeizamer is.
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Amendement 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om te zorgen voor de 
verwijdering van webpagina's bij de bron
die kinderpornografie bevatten of 
verspreiden.

Or. en

Amendement 340
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om te zorgen voor de 
verwijdering van webpagina's bij de bron
die kinderpornografie bevatten of 
verspreiden.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Iedere maatregel overeenkomstig de 
leden 1 en 2 dient de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, zoals 
gewaarborgd door het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, als 
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algemene beginselen van het Unierecht, te 
eerbiedigen. Er dient een rechterlijke 
uitspraak te liggen, en tevens dient het 
recht op een effectieve en tijdige 
rechterlijke toetsing te worden 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Europese Commissie legt het 
Europees Parlement jaarlijks een verslag 
voor over de activiteiten die de lidstaten 
ontplooien om materiaal waarop 
kindermisbruik te zien is van 
internetpagina's te verwijderen.

Or. en


