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Ändringsförslag 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 2

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av artiklarna 294.2, 82.2 
och 83.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med 
vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0088/2010),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 16, 
82.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med 
vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0088/2010),

Or. en

Ändringsförslag 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 2a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av artiklarna 7, 8, 11 
och 24 i Europeiska unionens stadga om
de grundläggande rättigheterna,

Or. en

Ändringsförslag 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 2b (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av artiklarna 8 och 10 i 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna,
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Or. en

Ändringsförslag 41
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 2c (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s internationella 
konvention från 1989 om 
barnets rättigheter, särskilt artiklarna 19 
och 34,

Or. en

Ändringsförslag 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 2d (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europarådets 
konvention från 2007 om skydd för barn 
mot sexuell exploatering och sexuella 
övergrepp,

Or. en

Ändringsförslag 43
Birgit Sippel

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 3

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen 
att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen 
att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen, de nationella 
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parlamenten. parlamenten och Europeiska 
datatillsynsmannen.

Or. en

Ändringsförslag 44
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Sexuella övergrepp mot barn och 
sexuell exploatering av barn, däribland 
barnpornografi, utgör allvarliga 
kränkningar av de grundläggande 
rättigheterna, framför allt barns rätt till det 
skydd och den omvårdnad som behövs för 
deras välfärd enligt FN:s konvention om 
barnets rättigheter och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

(1) Sexuella övergrepp mot barn och 
sexuell exploatering av barn, däribland 
barnpornografi, utgör allvarliga lagbrott 
och kränkningar av de grundläggande 
rättigheterna, framför allt barns rätt till det 
skydd och den omvårdnad som behövs för 
deras välfärd enligt FN:s konvention om 
barnets rättigheter och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Sexuella övergrepp mot barn sker 
oftast i barnens egen miljö under längre 
perioder och begås av auktoritetspersoner 
som föräldrar, släktingar, lärare, annan 
personal som har hand om barn eller av 
religiösa ledare. Beroendeförhållandet 
mellan offret och förövaren, stränga 
sociala eller moraliska konventioner i 
samhället, skuldkänslor samt rädsla för 
att utsättas för repressalier eller bli 
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förskjuten från samhället gör det ytterst 
svårt för drabbade barn att berätta, och 
ibland fortsätter de att tiga långt in i 
vuxen ålder. Detta är ett stort hinder för 
en effektiv lagföring av övergrepp mot 
barn, som därför ofta förblir oanmälda 
och ostraffade.

Or. en

Motivering

Enligt en färsk studie (som offentliggörs i februari 2011) var förövaren i omkring 30 procent 
av fallen en förälder, i 10 procent av fallen ett syskon till en förälder, i 10 procent av fallen en 
mor- eller farförälder samt i omkring 8 procent av fallen ett syskon. Ytterligare 19 procent av 
pojkarna och omkring 10 procent av flickorna hade utsatts för övergrepp av sina egna 
kamrater. I 10 till 20 procent av fallen hade övergreppen skett i institutioner som skolor, 
idrottsföreningar eller kyrkor.

Ändringsförslag 46
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Sexuella övergrepp begås 
huvudsakligen av en person som barnet 
känner och kan ske i hemmet, skolan, 
närsamhället, ungdomsgrupper, 
trossamfund eller inom den offentliga 
barnomsorgen.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Kinga Gál

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Mot bakgrund av den ökade 
Internetanvändningen är det mycket 
viktigt att uppmärksamma möjligheten till 
tekniska förebyggande åtgärder. Det finns 
ett behov av att sprida 
informationsmaterial bland föräldrar och 
utbildningspersonal avseende 
användningen av lämpliga 
övervakningsverktyg för en filtrering av 
Internetinnehållet. Stöd bör även ges till 
program och produkter som lämpar sig 
för filtreringen av Internetinnehåll som 
finns att tillgå via mobiltelefoner och 
spelkonsoler. Vidare finns det ett behov av 
konkreta åtgärder för att informera barn 
och uppmärksamma dem på farorna med 
otillåten tillgång till information och 
bilder på offentliga webbplatser och 
riskerna för missbruk i detta 
sammanhang.

Or. hu

Ändringsförslag 48
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Vissa stater som har undertecknat 
FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) har inte uppfyllt 
rapporteringskraven i artikel 44 i denna, 
framför allt Belgien, Cypern, Grekland, 
Vatikanstaten och Portugal. Dessa stater 
bör rapportera till FN:s kommitté för 
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barnets rättigheter om vilka åtgärder de 
har vidtagit för att verkställa de 
rättigheter som erkänns i 
barnkonventionen och om vilka framsteg 
som har gjorts när det gäller åtnjutandet 
av dessa rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 49
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Medlemsstaterna bör skapa 
mekanismer för uppgiftsinhämtning eller 
kontaktpunkter på nationell eller lokal 
nivå, i samarbete med det civila samhället, 
i syfte att övervaka och analysera sexuell 
exploatering av barn och sexuella 
övergrepp mot barn, med vederbörlig 
hänsyn till kraven på skydd av 
personuppgifter i överensstämmelse med 
Europarådets konvention om skydd för 
barn mot sexuell exploatering och 
sexuella övergrepp. För att korrekt kunna 
utvärdera resultaten av åtgärder mot 
sexuella övergrepp, sexuell exploatering 
och barnpornografi bör EU fortsätta sitt 
arbete med att utveckla metoderna för 
uppgiftsinhämtning i syfte att få fram 
jämförbar statistik.

Or. en

Motivering

Det råder brist på tillförlitliga uppgifter och kunskap när det gäller brottets omfattning och 
effektiviteten i de politiska åtgärderna mot sexuella övergrepp mot barn och sexuell 
exploatering av barn.
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Ändringsförslag 50
Lena Ek

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Barnens processuella ställning bör 
stärkas i enlighet med deras rättigheter 
enligt FN:s konvention om barnets 
rättigheter.

Or. sv

Ändringsförslag 51
Lena Ek

Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Myndigheter har en skyldighet att 
skaffa sig goda kunskaper om barn och 
barns reaktionsmönster vid traumatiska 
upplevelser för att säkra kvaliteten vid 
bevisupptagning och för att minska 
barnets stress under genomförandet av 
nödvändiga åtgärder. Detta kräver ett 
ökat internationellt samarbete samt att 
myndigheter säkrar att tillräckliga 
resurser tillgängliggörs för utredningar 
som omfattar barn.

Or. sv
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Ändringsförslag 52
Mariya Nedelcheva

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Medlemsstaterna måste se till att 
skydda barn från varje form av sexuell 
exploatering och sexuella övergrepp. 
Skolan bör vara den lämpligaste 
institutionen för att förhindra denna typ 
av brott genom inrättande av 
informations- och upplysningsprogram. 
Skolans personal bör därför ha lämplig 
utbildning för att kunna informera barn 
om deras rättigheter, lära dem att känna 
igen och undvika risksituationer och 
uppmuntra dem att tala ut om de har 
utsatts för sådana brott.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det här direktivet reglerar inte 
medlemsstaternas politik när det gäller 
sexuellt umgänge mellan samtyckande 
barn och som kan anses som en människas 
normala sexuella utveckling, med 
beaktande av olika kulturella traditioner 
och rättstraditioner och nya sätt att etablera 
och upprätthålla kontakter mellan barn och 
ungdomar, även genom informations- och 
kommunikationsteknik.

(7) Det här direktivet reglerar inte 
medlemsstaternas politik när det gäller 
sexuellt umgänge mellan samtyckande 
barn och som kan anses som en människas 
normala sexuella utveckling, med 
beaktande av olika kulturella traditioner 
och rättstraditioner och nya sätt att etablera 
och upprätthålla kontakter mellan barn och 
ungdomar, även genom informations- och 
kommunikationsteknik. Sådana frågor 
faller utanför detta direktivs 
tillämpningsområde. I dessa frågor är det 
upp till medlemsstaterna att bestämma 
vad som bör och inte bör anses som brott.
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Or. en

Ändringsförslag 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det här direktivet reglerar inte 
medlemsstaternas politik när det gäller 
sexuellt umgänge mellan samtyckande 
barn och som kan anses som en människas 
normala sexuella utveckling, med 
beaktande av olika kulturella traditioner 
och rättstraditioner och nya sätt att etablera 
och upprätthålla kontakter mellan barn och 
ungdomar, även genom informations- och 
kommunikationsteknik.

(7) Såvida det inte finns ett inslag av 
övergrepp, tvång eller exploatering styr 
det här direktivet inte medlemsstaternas 
politik när det gäller sexuellt umgänge 
mellan samtyckande barn och som kan 
anses som en människas normala sexuella 
utveckling, med beaktande av olika 
kulturella traditioner och rättstraditioner 
och nya sätt att etablera och upprätthålla 
kontakter mellan barn och ungdomar, även 
genom informations- och 
kommunikationsteknik.

Or. en

Ändringsförslag 55
Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Medlemsstaterna bör uppmuntras att 
ge blivande och nuvarande lärare och 
annan pedagogisk personal nödvändig 
utbildning och fortbildning om orsaker till 
beteendeförändringar hos barn och vilka 
eventuella förändringar i beteendet man 
ska vara uppmärksam på.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I kampen mot sexuella övergrepp mot 
barn, sexuell exploatering av barn och 
barnpornografi bör man fullt ut använda 
sig av befintliga instrument om beslag och 
förverkande av vinning av brott, som 
FN:s konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet och dess 
protokoll, Europarådets konvention 
från 1990 om penningtvätt, 
efterforskning, beslag och förverkande av 
vinning av brott, rådets rambeslut 
(2001/500/RIF) av den 26 juni 2001 om 
penningtvätt, identifiering, spårande, 
spärrande, beslag och förverkande av 
hjälpmedel till och vinning av brott1 samt 
rådets rambeslut (2005/212/RIF) av den 
24 februari 2005 om förverkande av 
vinning, hjälpmedel och egendom som 
härrör från brott2. Användning av sådana
beslagtagna och förverkade hjälpmedel 
till och vinningar av brott som avses i 
detta direktiv för att ge hjälp och skydd till 
brottsoffer, inklusive skadestånd, bör 
uppmuntras.
__________
1 EUT L 182, 5.7.2001, s. 1.
2 EUT L 68, 15.3.2005, s. 49.

Or. en

Ändringsförslag 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas 
för att ta hänsyn till de svårigheter som 
barnoffer har att anmäla övergrepp och för 
att komma åt gärningsmännens anonymitet 
i cyberrymden. För att garantera att de 
brott som avses i detta direktiv utreds och 
lagförs framgångsrikt bör effektiva 
utredningsverktyg göras tillgängliga för 
dem som ansvarar för att utreda och lagföra 
sådana brott. Dessa verktyg kan omfatta 
dold spaning, avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton eller andra 
ekonomiska utredningar.

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas 
för att ta hänsyn till de svårigheter som 
drabbade barn har att anmäla övergrepp 
och för att komma åt gärningsmännens 
anonymitet i cyberrymden. För att 
garantera att de brott som avses i detta 
direktiv utreds och lagförs framgångsrikt 
bör effektiva utredningsverktyg göras 
tillgängliga för dem som ansvarar för att 
utreda och lagföra sådana brott. Dessa 
verktyg kan omfatta dold spaning eller
övervakning förutsatt att skyddet av den 
personliga integriteten respekteras i 
överensstämmelse med nationella regler 
och EU:s normer.

Or. en

Ändringsförslag 58
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas 
för att ta hänsyn till de svårigheter som 
barnoffer har att anmäla övergrepp och för 
att komma åt gärningsmännens anonymitet 
i cyberrymden. För att garantera att de 
brott som avses i detta direktiv utreds och 
lagförs framgångsrikt bör effektiva 
utredningsverktyg göras tillgängliga för 
dem som ansvarar för att utreda och lagföra 
sådana brott. Dessa verktyg kan omfatta 
dold spaning, avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton eller andra 
ekonomiska utredningar.

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas 
för att ta hänsyn till de svårigheter som 
drabbade barn har att anmäla övergrepp 
och för att komma åt gärningsmännens 
anonymitet i cyberrymden. För att 
garantera att de brott som avses i detta 
direktiv utreds och lagförs framgångsrikt 
bör effektiva utredningsverktyg göras 
tillgängliga för dem som ansvarar för att 
utreda och lagföra sådana brott. Dessa 
verktyg kan omfatta dold spaning, 
avlyssning av kommunikation, dold 
övervakning inklusive elektronisk 
övervakning, övervakning av bankkonton 
eller andra ekonomiska utredningar, men 
kommer att användas enbart om 
fullständig respekt garanteras för 
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nödvändighets- och 
proportionalitetsprinciperna samt efter 
rättslig prövning.

Or. en

Ändringsförslag 59
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas 
för att ta hänsyn till de svårigheter som 
barnoffer har att anmäla övergrepp och för 
att komma åt gärningsmännens anonymitet 
i cyberrymden. För att garantera att de 
brott som avses i detta direktiv utreds och 
lagförs framgångsrikt bör effektiva 
utredningsverktyg göras tillgängliga för 
dem som ansvarar för att utreda och lagföra 
sådana brott. Dessa verktyg kan omfatta 
dold spaning, avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton eller andra 
ekonomiska utredningar.

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas 
för att ta hänsyn till de svårigheter som 
drabbade barn har att anmäla övergrepp 
och för att komma åt gärningsmännens 
anonymitet i cyberrymden. För att 
garantera att de brott som avses i detta 
direktiv utreds och lagförs framgångsrikt 
bör effektiva utredningsverktyg göras 
tillgängliga för dem som ansvarar för att 
utreda och lagföra sådana brott. Dessa 
verktyg kan omfatta dold spaning, 
avlyssning av kommunikation, dold 
övervakning inklusive elektronisk 
övervakning, övervakning av bankkonton 
eller andra ekonomiska utredningar. Även 
gränsöverskridande samarbete är 
nödvändigt, och Europol kan bistå i 
arbetet med att spränga 
barnpornografinätverk.

Or. el

Ändringsförslag 60
Michèle Striffler

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(8a) Medlemsstaterna bör som en 
förebyggande åtgärd se till att 
informations- och upplysningskampanjer 
är tillgängliga för alla, och framför allt 
förvissa sig om att de kan förstås av barn 
som ännu inte har lärt sig läsa. 
Informationsaffischer som är lätta att 
förstå och anpassade efter varje 
åldersgrupp bör därför finnas på alla 
utbildningsanstalter (förskola, grundskola 
och gymnasium) och generellt på alla de 
platser där det finns barn.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De som ansvarar för att sexuella 
övergrepp mot barn utreds och lagförs bör 
förfoga över effektiva utredningsverktyg 
och bedriva ett omfattande samarbete över 
gränserna, så att det blir möjligt för dem 
att snabbt och effektivt få tillgång till 
kriminalregister och till internationella 
databaser över sådana brott. Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna 
har nämligen slagit fast att barn har rätt 
till skydd från staten, i form av effektivt 
avskräckande åtgärder, mot sådana 
allvarliga intrång i väsentliga delar av 
privatlivet. Dessa verktyg kan omfatta ett 
snabbt upptäckande av data som kan 
spåras till Internetanvändare, särskilt på 
de webbplatser där det finns större risker 
för kontaktsökning med barn för sexuella 
ändamål, och där användarna garanteras 
offentlig anonymitet. Verktygen bör även 
omfatta dold spaning, avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 



PE456.647v02-00 16/163 AM\854749SV.doc

SV

övervakning av bankkonton eller 
banköverföringar eller andra ekonomiska 
utredningar, med beaktande av 
proportionalitetsprincipen och av att varje 
tillämpning kan underkastas 
domstolsprövning.

Or. it

Ändringsförslag 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Medlemsstaterna bör främja en 
öppen dialog och kommunikation med 
länder utanför EU för att göra det möjligt 
att med stöd av relevant nationell 
lagstiftning åtala förövare som reser 
utanför EU:s gränser som sexturister.

Or. en

Ändringsförslag 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) När åtgärder för att skydda barnoffer
antas bör barnets bästa komma i främsta 
rummet med beaktande av en bedömning 
av deras behov. Det bör vara lätt för 
barnoffer att få tillgång till rättslig 
prövning, däribland kostnadsfri juridisk 
rådgivning och juridiskt ombud samt till 
åtgärder för att hantera intressekonflikter 
när övergrepp förekommer inom familjen. 
Dessutom bör barnoffer skyddas från 

(10) När åtgärder för att skydda drabbade 
barn antas, liksom åtgärder för att 
anpassa det rättssystem som de kommer i 
kontakt med, bör barnets bästa komma i 
främsta rummet med beaktande av en 
bedömning av deras behov och deras rätt 
att skyddas mot upprepad viktimisering 
genom framför allt kränkning av deras 
personliga integritet. Vederbörlig vikt bör 
läggas vid deras åsikter och synpunkter i 
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sanktioner, t.ex. enligt den nationella 
lagstiftningen om invandring eller 
prostitution, om de berättar om sin 
situation för behöriga myndigheter. 
Dessutom bör barnoffers deltagande i 
straffrättsliga förfaranden inte orsaka dem 
ytterligare trauma till följd av förhör eller 
visuell kontakt med gärningsmän.

enlighet med vad som föreslås exempelvis 
i FN:s riktlinjer för rättskipning i ärenden 
som rör barn som utsatts för eller 
bevittnat brott samt i Europarådets 
ministerkommittés riktlinjer om 
barnvänliga rättsprocesser.
 Det bör vara lätt för drabbade barn att få 
tillgång till rättslig prövning, däribland 
kostnadsfri juridisk rådgivning och 
juridiskt ombud samt till åtgärder för att 
hantera intressekonflikter när övergrepp 
förekommer inom familjen. Drabbade 
barn, och deras föräldrar om de inte är 
inblandade i det påstådda övergreppet, 
bör i detta hänseende få fullständig 
information om sina rättigheter och om 
vilka tjänster som står till deras 
förfogande samt om hur förfarandet 
utvecklar sig och utgången av det. De bör 
även få tillgång till juridisk rådgivning 
och rättslig representation, så att de kan 
söka ersättning för skada. Vidare bör 
lämplig hjälp och utbildning 
tillhandahållas föräldrar eller 
vårdnadshavare som inte är inblandade i 
brottet, så att de kan bistå sitt barn under 
hela förfarandet och återhämtningstiden.
Dessutom bör drabbade barn skyddas från 
sanktioner, t.ex. enligt den nationella 
lagstiftningen om invandring eller 
prostitution, om de berättar om sin 
situation för behöriga myndigheter. 
Dessutom bör drabbade barns deltagande i 
straffrättsliga förfaranden inte orsaka dem 
ytterligare trauma till följd av förhör eller 
visuell kontakt med gärningsmän.

Or. en

Ändringsförslag 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) När åtgärder för att skydda barnoffer
antas bör barnets bästa komma i främsta 
rummet med beaktande av en bedömning 
av deras behov. Det bör vara lätt för 
barnoffer att få tillgång till rättslig 
prövning, däribland kostnadsfri juridisk 
rådgivning och juridiskt ombud samt till 
åtgärder för att hantera intressekonflikter 
när övergrepp förekommer inom familjen. 
Dessutom bör barnoffer skyddas från 
sanktioner, t.ex. enligt den nationella 
lagstiftningen om invandring eller 
prostitution, om de berättar om sin 
situation för behöriga myndigheter. 
Dessutom bör barnoffers deltagande i 
straffrättsliga förfaranden inte orsaka dem 
ytterligare trauma till följd av förhör eller 
visuell kontakt med gärningsmän.

(10) När åtgärder för att skydda drabbade 
barn antas bör barnets bästa komma i 
främsta rummet med beaktande av en 
bedömning av deras behov, inklusive ett 
heltäckande skydd av deras identitet. 
Åtgärderna bör även syfta till att 
förebygga sådana övergrepp genom att 
man anordnar upplysningskampanjer 
som är riktade till alla berörda parter, 
däribland barn, föräldrar och lärare, så 
att de lär sig känna igen tecknen på 
sexuella övergrepp, såväl på som utanför 
Internet. Det bör vara lätt för drabbade 
barn att få tillgång till rättslig prövning, 
däribland kostnadsfri juridisk rådgivning 
och juridiskt ombud samt till åtgärder för 
att hantera intressekonflikter när övergrepp 
förekommer inom familjen. Dessutom bör 
drabbade barn skyddas från sanktioner, 
t.ex. enligt den nationella lagstiftningen om 
invandring eller prostitution, om de 
berättar om sin situation för behöriga 
myndigheter. Dessutom bör drabbade 
barns deltagande i straffrättsliga 
förfaranden inte orsaka dem ytterligare 
trauma till följd av förhör eller visuell 
kontakt med gärningsmän.

Or. en

Ändringsförslag 65
Mariya Nedelcheva

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Med tanke på att sexuella övergrepp 
kan orsaka allvarlig psykisk skada och att 
drabbade barn tycker det är svårt att tala 
ut och ibland inte vågar göra det, bör 
medlemsstaterna se till att 
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preskriptionstiderna speglar gärningarnas 
exceptionella karaktär. Denna 
preskriptionstid bör vara tillräckligt lång, 
så att vuxna som nått myndighetsålder 
har möjlighet att anmäla ett brott som 
begåtts mot dem när de var barn utan att 
deras anmälan avskrivs med motiveringen 
att alltför lång tid har gått sedan brottet 
begicks. Likaledes bör vuxna som blivit 
utsatta för sexuella övergrepp som barn 
erbjudas lämpligt psykologiskt stöd och 
lämplig juridisk rådgivning under – och 
om nödvändigt efter – de straffrättsliga 
förfarandena.

Or. fr

Ändringsförslag 66
Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Drabbade barn bör skyddas från 
sanktioner och få lämplig rättslig hjälp 
och juridisk rådgivning även när inget 
rättsligt förfarande har inletts.

Or. en

Ändringsförslag 67
Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Drabbade barn bör slippa visuell 
kontakt med gärningsmannen under 
straffrättsliga förfaranden.
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Or. en

Ändringsförslag 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I syfte att förhindra och minimera 
risken för återfall bör gärningsmännen bli 
föremål för en bedömning av vilken fara 
de utgör och eventuella risker för återfall 
i sexualbrott mot barn, och de bör också
få möjlighet att delta i effektiva 
interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder på frivillig basis.

(11) I syfte att förhindra och minimera 
risken för återfall bör gärningsmännen få 
tillgång till stödprogram, behandling eller 
vård på frivillig basis.

Or. en

Ändringsförslag 69
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I syfte att förhindra och minimera 
risken för återfall bör gärningsmännen bli 
föremål för en bedömning av vilken fara de 
utgör och eventuella risker för återfall i 
sexualbrott mot barn, och de bör också få 
möjlighet att delta i effektiva 
interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder på frivillig basis.

(11) I syfte att förhindra och minimera 
risken för återfall bör gärningsmännen bli 
föremål för en bedömning av vilken fara de 
utgör och eventuella risker för återfall i 
sexualbrott mot barn, och de bör också få 
möjlighet att delta i effektiva 
interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder på frivillig basis.
Medlemsstaterna bör regelbundet bedöma 
vilka metoder och rutiner som ger bäst 
resultat, i syfte att säkerställa 
interventionsåtgärdernas effektivitet, samt 
finansiera studier på EU-nivå som gör det 
möjligt att jämföra och utbyta bästa 
praxis.
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Or. en

Motivering

Det behövs bättre kunskap om effektiviteten hos det förebyggande arbetet, eftersom man 
måste veta att de åtgärder som vidtas för att förebygga övergrepp verkligen fungerar. 
Samtidigt kan det vara svårt för en enskild medlemsstat att genomföra oberoende studier som 
är tillräckligt omfattande för att ge tillförlitliga svar. Forskning på EU-nivå skulle därför 
vara till nytta.

Ändringsförslag 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att utöva 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn. Genomförandet av 
sådana förbud bör underlättas i hela EU.

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att yrkesmässigt 
eller på frivillig basis utöva verksamhet 
som inbegriper tillsyn över barn. 
Genomförandet av sådana förbud bör 
underlättas i hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 71
Mariya Nedelcheva

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att utöva 
verksamhet som inbegriper regelbundna 

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att utöva varje 
form av verksamhet som inbegriper 
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kontakter med barn. Genomförandet av 
sådana förbud bör underlättas i hela EU.

regelbundna kontakter med barn.
Genomförandet av sådana förbud bör 
underlättas i hela EU.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att utöva 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn. Genomförandet av 
sådana förbud bör underlättas i hela EU.

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att yrkesmässigt 
utöva verksamhet som inbegriper 
regelbundna kontakter med barn. 
Genomförandet av sådana förbud bör 
underlättas i hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att utöva 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn. Genomförandet av 
sådana förbud bör underlättas i hela EU.

(12) Vid återfall i brott, eller försök till 
detta, kan en rättslig myndighet vidta 
åtgärder för att temporärt eller permanent 
hindra alla regelbundna yrkesmässiga 
kontakter mellan gärningsmän och barn. 
Genomförandet av sådana förbud bör 
underlättas i hela EU.

Or. en
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Ändringsförslag 74
Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Dömda gärningsmän bör hindras 
från all yrkesmässig verksamhet som 
direkt inbegriper omsorg om barn.

Or. en

Ändringsförslag 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att undanröja innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja
webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium.
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja 
barnpornografiskt innehåll vid källan när 

(13) Material med sexuella övergrepp mot 
barn, som utgörs av bilder på sexuella 
övergrepp, är en särskild typ av innehåll 
som inte får tolkas som uttryck för en åsikt. 
För att bekämpa detta måste man minska 
spridningen av sådant material genom att 
försvåra för gärningsmännen att ladda upp 
sådant innehåll på webbsidor som är 
tillgängliga för allmänheten och undvika 
ineffektiva tekniska åtgärder som inte 
bara medför att det olagliga materialet 
ligger kvar på nätet utan också att barn 
som utsatts för övergrepp på nytt blir 
offer. Det krävs därför åtgärder för att så 
fort som möjligt ta bort innehållet vid 
källan, liksom att vidta åtgärder mot dem 
som är starkt misstänkta för att 
producera, sprida eller ladda ner material 
med sexuella övergrepp mot barn. EU bör, 
i synnerhet genom ökat samarbete med 
tredjeländer och med hjälp av bilaterala 
eller multilaterala avtal, sträva efter att 
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ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom 
att göra det lättare för de behöriga 
rättsliga myndigheterna eller 
polismyndigheterna att beordra att ett 
sådant tillträde spärras eller genom att ge 
stöd och stimulans till leverantörer av 
Internettjänster att på frivillig basis 
utarbeta uppförandekoder och riktlinjer 
för att spärra tillträdet till sådana 
Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör
samarbete mellan offentliga myndigheter
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella 
förteckningarna över webbplatser med 
barnpornografiskt material är så 
fullständiga som möjligt och för att 
undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av 
telefonjourer inrättats i syfte att samla in 
information och säkerställa täckning av 
och utbyte av rapporter om de mest 
förekommande typerna av olagligt 
innehåll på nätet.

underlätta för myndigheterna i tredjeländer 
att effektivt ta bort material och samtidigt 
åtala personer på deras territorium som 
har lagt ut material med sexuella 
övergrepp mot barn på webbplatser eller 
varit orsak till att det spridits över webben. 
I detta syfte är det nödvändigt att utnyttja 
resultaten från programmet för ett 
säkrare Internet, ge stöd och stimulans till 
leverantörer av Internettjänster samt 
samarbeta med relevanta icke-statliga 
organisationer och sammanslutningar, till 
exempel det internationella nätverket av 
telefonjourer för Internet (Inhope).
Samarbete mellan initiativen, 
myndigheterna och branschen för 
leverantörer av Internettjänster bör 
etableras och stärkas i syfte att samordna 
och påskynda meddelande av 
underrättelser, insatser för att ta bort 
material och bevisinsamling inför åtal. 
Alla sådana åtgärder måste respektera 
slutanvändarnas rättigheter, införas genom 
lag, överensstämma med rättsliga 
förfaranden och vara förenliga med den 
europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 76
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
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Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ 
av innehåll som inte får tolkas som uttryck 
för en åsikt. För att bekämpa 
barnpornografi måste man minska 
spridningen av sådant material genom att 
försvåra för gärningsmännen att ladda 
upp sådant innehåll på webbsidor som är 
tillgängliga för allmänheten. Det krävs 
därför åtgärder för att undanröja innehållet 
vid källan och gripa dem som producerar, 
sprider eller laddar ner bilder på barn som 
utsätts för övergrepp. EU bör, i synnerhet 
genom ökat samarbete med tredjeländer 
och internationella organisationer, sträva 
efter att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja
webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja 
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom 
att göra det lättare för de behöriga 
rättsliga myndigheterna eller 
polismyndigheterna att beordra att ett 
sådant tillträde spärras eller genom att ge 
stöd och stimulans till leverantörer av 
Internettjänster att på frivillig basis 
utarbeta uppförandekoder och riktlinjer 
för att spärra tillträdet till sådana 
Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella 

(13) Skildring av sexuella handlingar med 
personer under 18 år återger en typ av 
innehåll, vars framställning, spridning, 
mångfaldigande eller förvärv inte kan 
motiveras genom att man åberopar 
grundläggande rättigheter. Begreppet 
”skildring av sexuella handlingar” syftar 
till att utvidga övergreppsbegreppet till att 
omfatta alla sexuella handlingar med 
personer under 18 år, även i de fall då 
dessa tvingas att utöva handlingarna på 
sig själva. Det krävs därför åtgärder för att 
så snart som möjligt ta bort innehållet vid 
källan och gripa och åtala dem som 
producerar, sprider eller laddar ner sådant 
innehåll. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer samt genom 
bi- eller multilaterala avtal, sträva efter att 
underlätta för myndigheterna i tredjeländer 
att effektivt ta bort webbsidor innehållande 
skildringar av sexuella handlingar med 
personer under 18 år, som ligger på 
servrar på deras territorium. Även 
samarbetet med det europeiska nätverket 
av telejourer (Inhope) bör stärkas. För att 
undvika dubbelarbete bör samarbetet 
mellan ansvariga myndigheter etableras 
och stärkas. All sådan utveckling måste ta 
hänsyn till slutanvändarnas rättigheter, 
följa gällande rättsliga förfaranden och 
vara förenlig med den europeiska 
konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Genom programmet för ett säkrare Internet 
har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte 
att samla in information och säkerställa 
täckning av och utbyte av rapporter om de 
mest förekommande typerna av olagligt 
innehåll på nätet.
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förteckningarna över webbplatser med 
barnpornografiskt material är så 
fullständiga som möjligt och för att 
undvika dubbelarbete. All sådan utveckling 
måste ta hänsyn till slutanvändarnas 
rättigheter, följa gällande rättsliga 
förfaranden och vara förenlig med den 
europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.
Genom programmet för ett säkrare Internet 
har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte 
att samla in information och säkerställa 
täckning av och utbyte av rapporter om de 
mest förekommande typerna av olagligt 
innehåll på nätet.

Or. de

Ändringsförslag 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att undanröja innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
webbsidor innehållande barnpornografi,
som ligger på servrar på deras territorium. 

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material. Det krävs därför åtgärder för att 
ta bort innehållet vid källan och gripa dem 
som producerar, sprider eller laddar ner 
bilder på barn som utsätts för övergrepp. 
EU bör, i synnerhet genom ökat samarbete 
med tredjeländer och internationella 
organisationer, sträva efter att underlätta 
för myndigheterna i tredjeländer att 
effektivt ta bort webbplatser innehållande 
barnpornografi som ligger på servrar på 
deras territorium. I detta syfte bör det
inrättas mekanismer för att stärka det 
internationella samarbetet mellan stater, 
rättsliga myndigheter och
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Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja 
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom 
att göra det lättare för de behöriga
rättsliga myndigheterna eller 
polismyndigheterna att beordra att ett 
sådant tillträde spärras eller genom att ge 
stöd och stimulans till leverantörer av 
Internettjänster att på frivillig basis 
utarbeta uppförandekoder och riktlinjer 
för att spärra tillträdet till sådana 
Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella 
förteckningarna över webbplatser med 
barnpornografiskt material är så 
fullständiga som möjligt och för att 
undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa 
gällande rättsliga förfaranden och vara 
förenlig med den europeiska 
konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av 
telefonjourer inrättats i syfte att samla in 
information och säkerställa täckning av 
och utbyte av rapporter om de mest 
förekommande typerna av olagligt 
innehåll på nätet.

polismyndigheter, liksom kontaktpunkter 
där barnpornografi kan anmälas, så att 
man på ett snabbt och betryggande sätt 
får bort sådana webbplatser.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att undanröja innehållet vid källan och
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom att 
göra det lättare för de behöriga rättsliga 
myndigheterna eller polismyndigheterna att 
beordra att ett sådant tillträde spärras eller 
genom att ge stöd och stimulans till 
leverantörer av Internettjänster att på 
frivillig basis utarbeta uppförandekoder 
och riktlinjer för att spärra tillträdet till 
sådana Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att så fort som möjligt ta bort
innehållet vid källan, liksom att gripa och 
vidta åtgärder mot dem som är starkt 
misstänkta för att producera, sprida eller 
ladda ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och med hjälp 
av bilaterala eller multilaterala avtal, 
sträva efter att underlätta för 
myndigheterna i tredjeländer att effektivt ta 
bort Internetsidor som innehåller eller 
sprider material med övergrepp mot barn 
och underlätta åtal av personer på deras 
territorium som har lagt ut material med 
övergrepp mot barn på webbplatser eller 
varit orsak till att det spridits över webben. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att ta bort barnpornografiskt 
innehåll vid källan när ursprungsmaterialet 
inte är lokaliserat till EU får
medlemsstaterna genomföra ytterligare 
åtgärder för att begränsa tillgången för 
Internetanvändare på sitt territorium till 
Internetsidor som innehåller eller sprider
material med övergrepp mot barn. I detta 
syfte kan olika mekanismer användas 
beroende på vilken som lämpar sig bäst, 
bland annat genom att göra det lättare för 
de behöriga rättsliga myndigheterna eller 
polismyndigheterna att beordra ytterligare 
åtgärder, till exempel spärrning, eller 
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samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

genom att ge stöd och stimulans till 
leverantörer av Internettjänster att på 
frivillig basis utarbeta uppförandekoder 
och riktlinjer för att begränsa tillgången
till sådana Internetsidor. Samtliga tekniska 
åtgärder för att ta bort eller begränsa 
tillgången till Internetsidor som 
innehåller eller sprider material med 
övergrepp mot barn bör bli föremål för ett 
förstärkt samarbete mellan offentliga 
myndigheter, särskilt för att säkerställa att 
de nationella förteckningarna över 
webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. Alla sådana 
åtgärder måste respektera slutanvändarnas 
rättigheter, följa gällande rättsliga 
förfaranden och vara förenliga med den 
europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Genom programmet för ett säkrare Internet 
har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte 
att samla in information och säkerställa 
täckning av och utbyte av rapporter om de 
mest förekommande typerna av olagligt 
innehåll på nätet.

Or. en

Motivering

Strikta förfaranden bör inrättas genom internationella avtal för att se till att omedelbara 
åtgärder vidtas i syfte att ta bort olagligt innehåll vid källan, samtidigt som man säkrar 
bevismaterial för polisutredningen. Det ska vara upp till medlemsstaterna att genomföra 
ytterligare åtgärder, till exempel spärrning, för att begränsa tillgången till en Internetsida 
som innehåller material med övergrepp mot barn.

Ändringsförslag 79
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder (13) Skildring av sexuella handlingar med 
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på sexuella övergrepp, är en särskild typ 
av innehåll som inte får tolkas som uttryck 
för en åsikt. För att bekämpa 
barnpornografi måste man minska 
spridningen av sådant material genom att 
försvåra för gärningsmännen att ladda 
upp sådant innehåll på webbsidor som är 
tillgängliga för allmänheten. Det krävs 
därför åtgärder för att undanröja innehållet 
vid källan och gripa dem som producerar, 
sprider eller laddar ner bilder på barn som 
utsätts för övergrepp. EU bör, i synnerhet 
genom ökat samarbete med tredjeländer 
och internationella organisationer, sträva 
efter att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja
webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium.
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja 
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom 
att göra det lättare för de behöriga 
rättsliga myndigheterna eller 
polismyndigheterna att beordra att ett 
sådant tillträde spärras eller genom att ge 
stöd och stimulans till leverantörer av 
Internettjänster att på frivillig basis 
utarbeta uppförandekoder och riktlinjer 
för att spärra tillträdet till sådana 
Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella 
förteckningarna över webbplatser med 
barnpornografiskt material är så 
fullständiga som möjligt och för att 
undvika dubbelarbete. All sådan utveckling 
måste ta hänsyn till slutanvändarnas 

personer under 18 år återger en typ av 
innehåll, vars framställning, spridning, 
mångfaldigande eller förvärv inte kan 
motiveras genom att man åberopar 
grundläggande rättigheter. Begreppet 
”skildring av sexuella handlingar” syftar 
till att utvidga övergreppsbegreppet till att 
omfatta alla sexuella handlingar med 
personer under 18 år, även i de fall då 
dessa tvingas att utöva handlingarna på 
sig själva. Det krävs därför åtgärder för att 
så snart som möjligt ta bort innehållet vid 
källan och gripa och åtala dem som 
producerar, sprider eller laddar ner sådant 
innehåll. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer samt genom 
bi- eller multilaterala avtal, sträva efter att 
underlätta för myndigheterna i tredjeländer 
att effektivt ta bort webbsidor innehållande 
skildringar av sexuella handlingar med 
personer under 18 år, som ligger på 
servrar på deras territorium. Även 
samarbetet med det europeiska nätverket 
av telejourer (Inhope) bör stärkas. För att 
undvika dubbelarbete bör samarbetet 
mellan ansvariga myndigheter etableras 
och stärkas. All sådan utveckling måste ta 
hänsyn till slutanvändarnas rättigheter, 
följa gällande rättsliga förfaranden och 
vara förenlig med den europeiska 
konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.
Genom programmet för ett säkrare Internet 
har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte 
att samla in information och säkerställa 
täckning av och utbyte av rapporter om de 
mest förekommande typerna av olagligt 
innehåll på nätet.
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rättigheter, följa gällande rättsliga 
förfaranden och vara förenlig med den 
europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.
Genom programmet för ett säkrare Internet 
har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte 
att samla in information och säkerställa 
täckning av och utbyte av rapporter om de 
mest förekommande typerna av olagligt 
innehåll på nätet.

Or. de

Ändringsförslag 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att undanröja innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja 
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten, och man måste prioritera 
utredning och lagföring av sådana brott. 
Det krävs därför åtgärder för att ta bort 
innehållet vid källan och gripa dem som 
producerar, sprider eller laddar ner bilder 
på barn som utsätts för övergrepp. EU bör, 
i synnerhet genom ökat samarbete med 
tredjeländer och internationella 
organisationer, sträva efter att underlätta 
för myndigheterna i tredjeländer att 
effektivt ta bort och lagföra webbplatser 
innehållande barnpornografi som ligger på 
servrar på deras territorium. Samarbete 
mellan offentliga myndigheter bör 
etableras och stärkas, särskilt för att 
undvika dubbelarbete. All sådan utveckling 
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att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom 
att göra det lättare för de behöriga 
rättsliga myndigheterna eller 
polismyndigheterna att beordra att ett
sådant tillträde spärras eller genom att ge 
stöd och stimulans till leverantörer av 
Internettjänster att på frivillig basis 
utarbeta uppförandekoder och riktlinjer 
för att spärra tillträdet till sådana 
Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella 
förteckningarna över webbplatser med 
barnpornografiskt material är så 
fullständiga som möjligt och för att
undvika dubbelarbete. All sådan utveckling 
måste ta hänsyn till slutanvändarnas 
rättigheter, följa gällande rättsliga 
förfaranden och vara förenlig med den 
europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Genom programmet för ett säkrare Internet 
har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte 
att samla in information och säkerställa 
täckning av och utbyte av rapporter om de 
mest förekommande typerna av olagligt 
innehåll på nätet.

måste ta hänsyn till slutanvändarnas 
rättigheter, följa gällande rättsliga 
förfaranden och vara förenlig med den 
europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Endast i fall av samarbetssvårigheter med 
tredjeländer i fråga om avlägsnande och 
åtal får medlemsstater vidta rättsliga 
åtgärder för att begränsa tillgången till 
Internetsidor som innehåller eller sprider 
bilder på barn som utsätts för övergrepp.
Genom programmet för ett säkrare Internet 
har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte 
att samla in information och säkerställa 
täckning av och utbyte av rapporter om de 
mest förekommande typerna av olagligt 
innehåll på nätet.

Or. en

Ändringsförslag 81
Lena Ek

Förslag till direktiv
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att undanröja innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
webbsidor innehållande barnpornografi,
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja 
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom 
att göra det lättare för de behöriga 
rättsliga myndigheterna eller 
polismyndigheterna att beordra att ett 
sådant tillträde spärras eller genom att ge 
stöd och stimulans till leverantörer av 
Internettjänster att på frivillig basis 
utarbeta uppförandekoder och riktlinjer 
för att spärra tillträdet till sådana 
Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att ta bort innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt ta bort 
webbplatser innehållande barnpornografi 
som ligger på servrar på deras territorium. 
När det gäller borttagande av innehåll som 
inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.
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material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att undanröja innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
webbsidor innehållande barnpornografi,
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja 

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att ta bort innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt ta bort 
webbplatser innehållande barnpornografi 
som ligger på servrar på deras territorium. 
När det gäller borttagande av innehåll som 
inbegriper övergrepp mot barn bör 
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barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom 
att göra det lättare för de behöriga 
rättsliga myndigheterna eller 
polismyndigheterna att beordra att ett 
sådant tillträde spärras eller genom att ge 
stöd och stimulans till leverantörer av 
Internettjänster att på frivillig basis 
utarbeta uppförandekoder och riktlinjer 
för att spärra tillträdet till sådana 
Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att undanröja innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom att 
göra det lättare för de behöriga rättsliga 
myndigheterna eller polismyndigheterna att 
beordra att ett sådant tillträde spärras eller 
genom att ge stöd och stimulans till 
leverantörer av Internettjänster att på 
frivillig basis utarbeta uppförandekoder 
och riktlinjer för att spärra tillträdet till 
sådana Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att ta bort innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
sexuella övergrepp. EU bör, i synnerhet 
genom ökat samarbete med tredjeländer 
och internationella organisationer, sträva 
efter att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt ta bort 
webbplatser innehållande barnpornografi 
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
ofta inte är möjligt att ta bort
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, antingen för att den stat där 
servrarna befinner sig inte är 
samarbetsvillig eller för att det visar sig ta 
mycket lång tid att få den berörda staten 
att ta bort materialet, bör det även inrättas 
mekanismer för att spärra tillgången från 
unionens territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom att 
göra det lättare för de behöriga rättsliga 
myndigheterna eller polismyndigheterna att 
beordra att sådan tillgång spärras eller 
genom icke-lagstiftningsåtgärder som ger
stöd och stimulans till leverantörer av 
Internettjänster att på frivillig basis 
utarbeta uppförandekoder och riktlinjer för 
att spärra tillgången till sådana 
Internetsidor. Både när det gäller 
borttagande och spärrande av innehåll som 
inbegriper övergrepp mot barn bör 
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för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

Or. en

Ändringsförslag 84
Michèle Striffler

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att undanröja innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbplatser som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att undanröja innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
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webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja 
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom att 
göra det lättare för de behöriga rättsliga 
myndigheterna eller polismyndigheterna att 
beordra att ett sådant tillträde spärras eller 
genom att ge stöd och stimulans till
leverantörer av Internettjänster att på 
frivillig basis utarbeta uppförandekoder 
och riktlinjer för att spärra tillträdet till 
sådana Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

webbplatser innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja 
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillgången från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom att 
göra det lättare för de behöriga rättsliga 
myndigheterna eller polismyndigheterna att 
beordra att en sådan tillgång spärras och 
därmed tvinga leverantörer av 
Internettjänster att utarbeta 
uppförandekoder och riktlinjer för att 
spärra tillgången till sådana Internetsidor, 
så att leverantörernas ansvar ökar. Både 
när det gäller borttagande och spärrande av 
innehåll som inbegriper övergrepp mot 
barn bör samarbete mellan offentliga 
myndigheter etableras och stärkas, särskilt 
för att säkerställa att de nationella 
förteckningarna över webbplatser med 
barnpornografiskt material är så 
fullständiga som möjligt och för att 
undvika dubbelarbete. All sådan utveckling 
måste ta hänsyn till slutanvändarnas 
rättigheter, följa gällande rättsliga 
förfaranden och vara förenlig med den 
europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Genom programmet för ett säkrare Internet 
har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte 
att samla in information och säkerställa 
täckning av och utbyte av rapporter om de
mest förekommande typerna av olagligt 
innehåll på nätet.

Or. fr

Ändringsförslag 85
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Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbsidor som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att undanröja innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
webbsidor innehållande barnpornografi,
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom att 
göra det lättare för de behöriga rättsliga 
myndigheterna eller polismyndigheterna att 
beordra att ett sådant tillträde spärras eller 
genom att ge stöd och stimulans till 
leverantörer av Internettjänster att på 
frivillig basis utarbeta uppförandekoder 
och riktlinjer för att spärra tillträdet till 
sådana Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ av 
innehåll som inte får tolkas som uttryck för 
en åsikt. För att bekämpa barnpornografi 
måste man minska spridningen av sådant 
material genom att försvåra för 
gärningsmännen att ladda upp sådant 
innehåll på webbplatser som är tillgängliga 
för allmänheten. Det krävs därför åtgärder 
för att ta bort innehållet vid källan och 
gripa dem som producerar, sprider eller 
laddar ner bilder på barn som utsätts för 
övergrepp. EU bör, i synnerhet genom ökat 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer, sträva efter 
att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt ta bort 
webbplatser innehållande barnpornografi 
som ligger på servrar på deras territorium. 
Alla webbsidor som innehåller bilder med 
sexuella övergrepp mot barn med 
ursprung i en medlemsstat bör tas bort.
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att ta bort barnpornografiskt 
innehåll vid källan när ursprungsmaterialet 
inte är lokaliserat till EU, bör det även 
inrättas mekanismer för att spärra 
tillgången från unionens territorium till 
Internetsidor som konstaterats innehålla 
eller sprida barnpornografi. I detta syfte 
kan olika mekanismer användas beroende 
på vilken som lämpar sig bäst, bland annat 
genom att göra det lättare för de behöriga 
rättsliga myndigheterna eller 
polismyndigheterna att beordra att sådan 
tillgång spärras eller genom att ge stöd och 
stimulans till leverantörer av 
Internettjänster att på frivillig basis 
utarbeta uppförandekoder och riktlinjer för 
att spärra tillgången till sådana 
Internetsidor. Både när det gäller 
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etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

borttagande och spärrande av innehåll som 
inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

Or. en

Ändringsförslag 86
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Alla personuppgifter som behandlas 
när detta direktiv genomförs bör skyddas i 
enlighet med EU:s samtliga regler för 
integritets- och uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Alla personuppgifter som behandlas 
när detta direktiv genomförs bör skyddas i 
enlighet med rådets rambeslut 
2008/977/RIF av den 27 november 2008 
om skydd av personuppgifter som 
behandlas inom ramen för polissamarbete 
och straffrättsligt samarbete1, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktivet om 
integritet och elektronisk 
kommunikation)2 samt de principer som 
föreskrivs i Europarådets konvention av 
den 28 januari 1981 om skydd för 
enskilda vid automatisk databehandling 
av personuppgifter, som alla 
medlemsstater har ratificerat.
__________
1 EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.
2 EUT L 201, 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Ändringsförslag 88
Lena Ek

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Kommissionen bör undersöka 
riskerna och de eventuella nackdelarna 
med spärrning av webbplatser. 
Undersökningen bör innehålla en 
bedömning av risken för en urholkning av 
EU-medborgarnas demokratiska 
rättigheter, med beaktande av det vitt 
spridda bruket i totalitära samhällen att 
spärra webbplatser i syfte att kringskära 
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yttrandefriheten.

Or. en

Ändringsförslag 89
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Detta direktiv tar hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och beaktar de 
principer som framför allt erkänns i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, framför allt 
principen om människans värdighet, 
förbudet mot tortyr och omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, 
barnets rättigheter, rätten till frihet och 
säkerhet, yttrande- och informationsfrihet, 
skydd av personuppgifter, rätten till ett 
effektivt rättsmedel och en opartisk 
domstol samt principerna om laglighet och 
proportionalitet i fråga om brott och straff. 
Detta direktiv syftar särskilt till att sörja för 
att dessa rättigheter respekteras fullt ut och 
måste genomföras i enlighet med detta.

(15) Detta direktiv tar hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och beaktar de 
principer som framför allt erkänns i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, framför allt 
principen om människans värdighet, 
förbudet mot tortyr och omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, 
barnets rättigheter, rätten till frihet och 
säkerhet, yttrande- och informationsfrihet, 
skydd av integritet och personuppgifter, 
rätten till ett effektivt rättsmedel och en 
opartisk domstol samt principerna om 
laglighet och proportionalitet i fråga om 
brott och straff. Detta direktiv syftar 
särskilt till att sörja för att dessa rättigheter 
respekteras fullt ut och måste genomföras i 
enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 90
Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv syftar till att fastställa 
minimiregler om fastställande av 
brottsrekvisit och påföljder inom området 

Detta direktiv syftar till att fastställa 
minimiregler om fastställande av 
brottsrekvisit och påföljder inom området 
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sexuell exploatering av barn. Det syftar 
också till att införa gemensamma 
bestämmelser för att stärka åtgärderna för 
att förebygga sådana brott och förbättra 
skyddet av brottsoffer.

sexuella övergrepp mot och sexuell 
exploatering av barn, liksom förevisning 
av material med sexuella övergrepp mot 
barn. Det syftar också till att införa 
gemensamma bestämmelser för att stärka 
åtgärderna för att förebygga sådana brott 
och förbättra skyddet av brottsoffer.

Or. en

Ändringsförslag 91
Antigoni Papadopoulou

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1– led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) barn: varje person som är under 18 år, a) barn: varje minderårig/person som inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning,

Or. en

Ändringsförslag 92
Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) barnpornografi: b) material med övergrepp mot barn:
(Detta ändringsförslag gäller hela texten 
och kräver, om det antas, motsvarande 
ändringar i hela texten.)

Or. en

Ändringsförslag 93
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Ernst Strasser

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) barnpornografi: b) barnpornografi eller material med 
sexuella övergrepp mot barn:

Or. en

Ändringsförslag 94
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) barnpornografi: b) bilder på barn som utsätts för 
övergrepp:

Or. en

Motivering

Child pornography and/or performances always involve sexual abuse of a child, and,
therefore constitute evidence of a crime committed against a child. Recital 3 of the proposal 
recognises the link between the definition of “child pornography” and child sexual abuse.
The use of the term “child pornography” in the proposal fails to acknowledge this link and 
weakens the proposals as it associates child abuse with conduct which, while pornographic, 
may be legal in an adult environment. Additionally, the word ‘pornography’ implies an 
element of consent on the part of the child and allows offenders and potential offenders to 
minimise the seriousness of what they are doing when they look at images.

Ändringsförslag 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1– led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) barnpornografi: b) barnpornografi eller material med 
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sexuella övergrepp mot barn:

Or. en

Ändringsförslag 96
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) allt material som föreställer en person 
som förefaller att vara ett barn som 
medverkar i en handling med uttrycklig 
eller simulerad sexuell innebörd eller 
varje avbildning av könsorganen på en 
person som förefaller att vara ett barn för 
i första hand sexuella syften, eller

utgår

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) allt material som föreställer en person
som förefaller att vara ett barn som 
medverkar i en handling med uttrycklig 
eller simulerad sexuell innebörd eller varje 
avbildning av könsorganen på en person 
som förefaller att vara ett barn för i första 
hand sexuella syften, eller

iii) allt material som föreställer ett barn 
eller är en virtuell framställning av ett 
barn som medverkar i en handling med 
uttrycklig eller simulerad sexuell innebörd 
eller som föreställer könsorganen på ett 
barn eller är en virtuell framställning av 
ett barns könsorgan för i första hand 
sexuella syften, eller

Or. fr

Ändringsförslag 98



PE456.647v02-00 46/163 AM\854749SV.doc

SV

Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) verklighetstrogna bilder av ett barn som 
medverkar i en handling med uttrycklig 
sexuell innebörd eller verklighetstrogna 
bilder av ett barns könsorgan, oavsett om 
barnet faktiskt existerar, för i första hand 
sexuella syften,

iv) verklighetstrogna bilder av ett barn som 
medverkar i en handling med uttrycklig 
sexuell innebörd eller verklighetstrogna 
bilder av ett barns könsorgan för i första 
hand sexuella syften,

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) verklighetstrogna bilder av ett barn som 
medverkar i en handling med uttrycklig 
sexuell innebörd eller verklighetstrogna 
bilder av ett barns könsorgan, oavsett om 
barnet faktiskt existerar, för i första hand 
sexuella syften,

iv) verklighetstrogna bilder av ett barn som 
medverkar i en handling med uttrycklig 
sexuell innebörd eller verklighetstrogna 
bilder av könsorganen på ett barn eller en 
virtuell framställning av ett barns 
könsorgan för i första hand sexuella 
syften,

Or. fr

Ändringsförslag 100
Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) verklighetstrogna bilder av ett barn som 
medverkar i en handling med uttrycklig 
sexuell innebörd eller verklighetstrogna 

iv) verklighetstrogna bilder av ett barn som 
medverkar eller som framställs som 
medverkande i en handling med uttrycklig 
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bilder av ett barns könsorgan, oavsett om 
barnet faktiskt existerar, för i första hand 
sexuella syften,

sexuell innebörd eller verklighetstrogna 
bilder av ett barns könsorgan, oavsett om 
barnet faktiskt existerar, för i första hand 
sexuella syften,

Or. en

Ändringsförslag 101
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) barnpornografi utgör i sig en form av 
övergrepp mot barn,

Or. en

Ändringsförslag 102
Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) sexuell exploatering av barn i 
samband med resor och turism: sexuell 
exploatering av barn av en person eller 
personer som reser från sin vanliga miljö 
till ett resmål där de tar sexuell kontakt 
med barn,

Or. en

Motivering

Världsturismorganisationens (UNWTO) definition av turist, 1997.

Ändringsförslag 103
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Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) sexuell exploatering av barn i 
samband med resor och turism: sexuell 
exploatering av barn av en person eller 
personer som reser från sin vanliga miljö 
till ett resmål där de tar sexuell kontakt 
med barn,

Or. en

Motivering

Serious forms of child sexual abuse and exploitation currently not covered by EU legislation 
that would be criminalized by the proposed Directive encompass child sexual exploitation in 
travel and tourism. Whilst this is clearly recognized in the explanatory memorandum, the 
proposal fails to provide a definition of child sexual exploitation in travel and tourism. To 
address this problem, it is important that Member States agree on a common definition and 
harmonise their legislation accordingly. We therefore propose that child sexual exploitation 
in travel and tourism is explicitly defined as “the sexual exploitation of children by a person 
or persons who travel from their usual environment  to a destination where they have sexual 
contact with children”. This would allow Member States to punish child sexual exploitation 
by any individual who does not normally live in the location where the abuse takes place, 
including domestic and international travellers.

Ändringsförslag 104
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) sexuell exploatering av barn i 
samband med resor och turism: sexuell 
exploatering av barn av en person eller 
personer som reser från sin vanliga miljö 
till ett resmål där de tar sexuell kontakt 
med barn,

Or. en
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Motivering

Serious forms of child sexual abuse and exploitation currently not covered by EU legislation 
that would be criminalized by the proposed Directive encompass child sexual exploitation in 
travel and tourism. Whilst this is clearly recognized in the explanatory memorandum, the 
proposal fails to provide a definition of child sexual exploitation in travel and tourism. To 
address this problem, it is important that Member States agree on a common definition and 
harmonise their legislation accordingly. We therefore propose that child sexual exploitation 
in travel and tourism is explicitly defined as “the sexual exploitation of children by a person 
or persons who travel from their usual environment  to a destination where they have sexual 
contact with children”. This would allow Member States to punish child sexual exploitation 
by any individual who does not normally live in the location where the abuse takes place, 
including domestic and international travellers.

Ändringsförslag 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
avsiktliga handlingar som avses i 
punkterna 2–5 är straffbelagda.

1. Eftersom de straffrättsliga systemen 
utgör en integrerad aspekt i 
medlemsstaternas rättssystem ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att de former 
av avsiktliga handlingar som avses nedan
fastställs som brottsrekvisit i lag och 
ådöms påföljder som motsvarar 
medlemsstaternas system för 
straffrättsliga påföljder och brottets 
allvarsgrad.

Or. de

Ändringsförslag 106
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att i sexuella syften förorsaka att 
ett barn, som inte har uppnått sexuell 

2. Att i sexuella syften förorsaka att 
en person som inte har uppnått sexuell 
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myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, blir vittne till sexuella 
övergrepp eller sexuella handlingar, även 
om det inte tvingas delta, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst två års 
fängelse.

myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning blir vittne till sexuella 
övergrepp eller sexuella handlingar, även 
om denna person inte tvingas delta, ska 
vara en straffbelagd handling enligt 
punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att i sexuella syften förorsaka att 
ett barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, blir vittne till sexuella 
övergrepp eller sexuella handlingar, även 
om det inte tvingas delta, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst två års
fängelse.

2. Att förorsaka att ett barn, som inte har 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning, blir vittne till 
sexuella övergrepp eller sexuella 
handlingar, även om det inte tvingas delta, 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tre års fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 108
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att i sexuella syften förorsaka att 
ett barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, blir vittne till sexuella 
övergrepp eller sexuella handlingar, även 
om det inte tvingas delta, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst två års 
fängelse.

2. Att i sexuella syften förorsaka att 
ett barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, blir vittne till sexuella 
övergrepp eller sexuella handlingar, även 
om det inte tvingas delta, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst två års 
fängelse och med förbud mot utövande av 
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yrken som innebär någon form av kontakt 
med barn.

Or. it

Ändringsförslag 109
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
en person som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning ska vara en straffbelagd 
handling enligt punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 110
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse och 
med förbud mot utövande av yrken som 
innebär någon form av kontakt med barn.

Or. it

Ändringsförslag 111
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Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn, om

4. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
en person under 18 år, om

i) missbruk av en erkänd 
förtroendeställning eller av makt eller 
inflytande över barnet förekommer, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse, eller

i) missbruk av en erkänd 
förtroendeställning eller av makt eller 
inflytande över denna person förekommer, 
eller

ii) missbruk av barnets särskilt utsatta 
situation förekommer, framför allt till följd 
av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder 
eller en beroendeställning, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst åtta års 
fängelse, eller

ii) missbruk av denna persons särskilt 
utsatta situation förekommer, framför allt 
till följd av ett psykiskt eller fysiskt 
funktionshinder eller en beroendeställning, 
eller

iii) tvång, våld eller hot brukas, ska vara
belagt med ett maximistraff på minst tio 
års fängelse.

iii) tvång, våld eller hot brukas,

ska vara en straffbelagd handling enligt 
punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 112
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4– led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) tvång, våld eller hot brukas, ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst tio års 
fängelse.

iii) tvång, våld eller hot brukas, ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst tio års 
fängelse och med förbud mot utövande av 
yrken som innebär någon form av kontakt 
med barn.

Or. it
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Ändringsförslag 113
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att tvinga ett barn till sexuellt umgänge 
med en tredje part ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst tio års fängelse.

5. Att tvinga en person under 18 år till 
sexuellt umgänge med en tredje part ska 
vara en straffbelagd handling enligt 
punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 114
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att tvinga ett barn till sexuellt umgänge 
med en tredje part ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst tio års fängelse.

5. Att tvinga ett barn till sexuellt umgänge 
med en tredje part ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst tio års fängelse och 
med förbud mot utövande av yrken som 
innebär någon form av kontakt med barn.

Or. it

Ändringsförslag 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att tvinga ett barn till sexuellt umgänge 
med en tredje part ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst tio års fängelse.

5. Att tvinga eller hota ett barn till sexuellt 
umgänge med en tredje part ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst tio års 
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fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 116
Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
avsiktliga handlingar som avses i 
punkterna 2–11 är straffbelagda.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
handlingar som avses i punkterna 2–11 är 
straffbelagda.

Or. en

Ändringsförslag 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
avsiktliga handlingar som avses i 
punkterna 2–11 är straffbelagda.

1. Eftersom de straffrättsliga systemen 
utgör en integrerad aspekt i 
medlemsstaternas rättssystem ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att de former 
av avsiktliga handlingar som avses nedan
fastställs som brottsrekvisit i lag och 
ådöms påföljder som motsvarar 
medlemsstaternas system för 
straffrättsliga påföljder och brottets 
allvarsgrad.

Or. de

Ändringsförslag 118
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Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de
avsiktliga handlingar som avses i 
punkterna 2–11 är straffbelagda.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
handlingar med syftet att manipulera ett 
barn att begå de brott som avses i 
punkterna 2–11 är straffbelagda.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

2. Att förmå eller rekrytera ett barn till att 
delta i pornografiska föreställningar, eller 
dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn för sådana syften, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse om barnet inte har 
uppnått sexuell myndighetsålder och 
minst två års fängelse om barnet uppnått 
denna ålder.

Or. en

Ändringsförslag 120
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara

2. Att förorsaka att en person under 18 år
deltar i pornografiska föreställningar ska 
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belagt med ett maximistraff på minst två 
års fängelse.

vara en straffbelagd handling enligt 
punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 121
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar är ett 
övergrepp mot barnet och ska därför vara 
belagt med ett fängelsestraff som ska 
fastställas av varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 122
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst
två års fängelse.

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse och med förbud mot 
utövande av yrken som innebär någon 
form av kontakt med barn.

Or. it

Motivering

Exploatering av och övergrepp mot barn bör beläggas med strängare straff och med förbud 
mot utövande av yrken som innebär någon form av kontakt med barn.
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Ändringsförslag 123
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse och lämpliga böter.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 125
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera en person under 18 år som 
deltar i pornografiska föreställningar ska 
vara en straffbelagd handling enligt 
punkt 1.
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Or. de

Ändringsförslag 126
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar är 
ett övergrepp mot barnet och ska därför
vara belagt med ett fängelsestraff som ska 
fastställas av varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 127
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse och med förbud mot 
utövande av yrken som innebär någon 
form av kontakt med barn.

Or. it

Justification

Exploatering av och övergrepp mot barn bör beläggas med strängare straff och med förbud 
mot utövande av yrken som innebär någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag 128
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Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse och lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 129
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

4. Att närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar är ett 
övergrepp mot barn och ska därför vara 
belagt med ett fängelsestraff som ska 
fastställas av varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 130
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där personer under 18 år
deltar ska vara en straffbelagd handling 
enligt punkt 1.
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Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där ett barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse om barnet inte har 
uppnått sexuell myndighetsålder och 
minst ett års fängelse om barnet uppnått 
denna ålder.

Or. en

Ändringsförslag 132
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse och med förbud mot 
utövande av yrken som innebär någon 
form av kontakt med barn.

Or. it

Justification

Exploatering av och övergrepp mot barn bör beläggas med strängare straff och med förbud 
mot utövande av yrken som innebär någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag 133
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Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse och lämpliga böter.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 135
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar är ett 
övergrepp mot barnet och ska därför vara 
belagt med ett fängelsestraff som ska 
fastställas av varje medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 136
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst fem 
års fängelse.

5. Att rekrytera personer under 18 år till 
deltagande i pornografiska föreställningar 
ska vara en straffbelagd handling enligt 
punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 137
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse och med förbud mot 
utövande av yrken som innebär någon 
form av kontakt med barn.

Or. it

Ändringsförslag 138
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
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fem års fängelse. fem års fängelse och lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 139
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

6. Att förorsaka eller utnyttja att en person 
under 18 år deltar i sexuella handlingar 
genom att erbjuda eller utlova pengar, 
annan ersättning eller motprestationer, 
oberoende av om pengarna, ersättningen 
eller motprestationen ges till denna 
person under 18 år eller tredje part, ska 
vara en straffbelagd handling enligt 
punkt 1.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

6. Att förmå eller rekrytera ett barn till att 
delta i barnprostitution, eller dra vinning 
av eller på annat sätt exploatera ett barn 
för sådana syften, ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse om 
barnet inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder och minst fem års 
fängelse om barnet uppnått denna ålder.

Or. en
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Ändringsförslag 141
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 
barnprostitution är ett övergrepp mot 
barnet och ska därför vara belagt med ett 
fängelsestraff som ska fastställas av varje 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 142
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse och 
med förbud mot utövande av yrken som 
innebär någon form av kontakt med barn.

Or. it

Motivering

Exploatering av och övergrepp mot barn bör beläggas med strängare straff och med förbud 
mot utövande av yrken som innebär någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag 143
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 6. Att förorsaka att ett barn deltar i 



AM\854749SV.doc 65/163 PE456.647v02-00

SV

barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse och 
lämpliga böter.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 145
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 146
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution är ett övergrepp mot 
barnet och ska därför vara belagt med ett 
fängelsestraff som ska fastställas av varje 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 147
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse och 
med förbud mot utövande av yrken som 
innebär någon form av kontakt med barn.

Or. it

Motivering

Exploatering av och övergrepp mot barn bör beläggas med strängare straff och med förbud 
mot utövande av yrken som innebär någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag 148
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse och 
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maximistraff på minst fem års fängelse. lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 149
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn, där barnprostitution används, 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst fem års fängelse.

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med
en person under 18 år genom att erbjuda 
eller utlova pengar, annan ersättning eller 
motprestationer, oberoende av om 
pengarna, ersättningen eller 
motprestationen ges till denna person 
eller till tredje part, ska vara en 
straffbelagd handling enligt punkt 1.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse om barnet inte har 
uppnått sexuell myndighetsålder och 
minst två års fängelse om barnet uppnått 
denna ålder.

Or. en

Ändringsförslag 151
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Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse och lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 152
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse och med förbud mot 
utövande av yrken som innebär någon 
form av kontakt med barn.

Or. it

Motivering

Exploatering av och övergrepp mot barn bör beläggas med strängare straff och med förbud 
mot utövande av yrken som innebär någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag 153
Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn, där barnprostitution används, ska 

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn eller att komma överens om ett 
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vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

sådant umgänge, oberoende av om den 
sexuella handlingen begås eller inte, där 
barnprostitution används, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst sex års 
fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 154
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med 
ett barn, där barnprostitution används, 
betecknas som övergrepp mot barn och
ska därför vara belagt med ett 
fängelsestraff som ska fastställas av varje 
medlemsstat.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse.

9. Att tvinga eller pressa ett barn till att 
delta i pornografiska föreställningar, eller 
hota ett barn i sådana syften, ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse om barnet inte har 
uppnått sexuell myndighetsålder och 
minst fem års fängelse om barnet uppnått 
denna ålder.

Or. en
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Ändringsförslag 156
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse.

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar betecknas 
som övergrepp mot barn och ska därför
vara belagt med ett fängelsestraff som ska 
fastställas av varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 157
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst åtta 
års fängelse.

9. Att tvinga en person under 18 år att 
delta i pornografiska föreställningar ska 
vara en straffbelagd handling enligt 
punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 158
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
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åtta års fängelse. åtta års fängelse och lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 159
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse.

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse och med förbud mot 
utövande av yrken som innebär någon 
form av kontakt med barn.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 161
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse.

10. Att rekrytera eller tvinga en person 
under 18 år till att utföra sexuella 
handlingar genom att erbjuda eller utlova 
pengar, annan ersättning eller 
motprestationer, oberoende av om 
pengarna, ersättningen eller 
motprestationen ges till denna person 
eller till tredje part, ska vara en 
straffbelagd handling enligt punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 162
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse.

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution betecknas som övergrepp 
mot barn och ska därför vara belagt med 
ett fängelsestraff som ska fastställas av 
varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 163
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse.

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse och 
med förbud mot utövande av yrken som 
innebär någon form av kontakt med barn.
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Or. it

Ändringsförslag 164
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse.

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse och 
lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 165
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tio års fängelse.

utgår

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tio års fängelse.

11. Att tvinga eller pressa ett barn till 
barnprostitution, eller hota ett barn i 
sådana syften, ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst tio års fängelse om 
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barnet inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder och minst fem års 
fängelse om barnet uppnått denna ålder.

Or. en

Ändringsförslag 167
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tio års fängelse.

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
betecknas som övergrepp mot barn och
ska därför vara belagt med ett 
fängelsestraff som ska fastställas av varje 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 168
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tio års fängelse.

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tio års fängelse och med förbud mot 
utövande av yrken som innebär någon 
form av kontakt med barn.

Or. it

Ändringsförslag 169
Jan Mulder

Förslag till direktiv
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Artikel 4 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tio års fängelse.

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tio års fängelse och lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 170
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Brott som har samband med 
barnpornografi

Brott som har samband med skildringar av 
sexuellt umgänge med personer under 

18 år

Or. de

Ändringsförslag 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
avsiktliga handlingar som avses i 
punkterna 2–6 är straffbelagda.

1. Eftersom de straffrättsliga systemen 
utgör en integrerad aspekt i 
medlemsstaternas rättssystem ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att de former 
av avsiktliga handlingar som avses nedan
fastställs som brottsrekvisit i lag och 
ådöms påföljder som motsvarar 
medlemsstaternas system för 
straffrättsliga påföljder och brottets 
allvarsgrad.
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Or. de

Ändringsförslag 172
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvärv eller innehav av barnpornografi
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst ett års fängelse.

2. Förvärv eller innehav av material som 
innehåller skildringar där personer under 
18 år utsätts för sexuella handlingar ska 
vara en straffbelagd handling enligt 
punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 173
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvärv eller innehav av barnpornografi 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst ett års fängelse.

2. Förvärv eller innehav av barnpornografi 
ska vara belagt med ett fängelsestraff som 
ska fastställas av varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 174
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvärv eller innehav av barnpornografi 
ska vara belagt med ett maximistraff på 

2. Förvärv eller innehav av barnpornografi 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
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minst ett års fängelse. minst ett års fängelse och lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 175
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till 
barnpornografi med hjälp av informations-
eller kommunikationsteknik ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
ett års fängelse.

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till 
barnpornografi ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst ett års fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 176
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till 
barnpornografi med hjälp av 
informations- eller kommunikationsteknik 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst ett års fängelse.

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till 
skildringar där personer under 18 år 
utsätts för sexuella handlingar med hjälp 
av informations- eller 
kommunikationsteknik ska vara en 
straffbelagd handling enligt punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 177
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till 
barnpornografi med hjälp av informations-
eller kommunikationsteknik ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst ett 
års fängelse.

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till 
barnpornografi med hjälp av informations-
eller kommunikationsteknik ska vara 
belagt med ett fängelsestraff som ska 
fastställas av varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 178
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till 
barnpornografi med hjälp av informations-
eller kommunikationsteknik ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst ett års 
fängelse.

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till 
barnpornografi med hjälp av informations-
eller kommunikationsteknik ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst ett års
fängelse och lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 179
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till 
barnpornografi med hjälp av informations-
eller kommunikationsteknik ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst ett års 
fängelse.

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till 
barnpornografi med hjälp av informations-
eller kommunikationsteknik ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst ett års 
fängelse. Avsiktliga handlingar för 
användning av barnpornografi ska vara 
olagliga, oavsett om det använda 
materialet sparas på gärningsmannens 
dator eller inte. Om gärningsmannen 
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avsiktligt tittar på barnpornografi ska han 
eller hon, oavsett om bilderna sparas på 
hans eller hennes dator eller inte, 
förklaras vara skyldig till förnyad 
viktimisering av det barn som avbildas i 
materialet i fråga. Dessutom finns det risk 
för att gärningsmannens sexuella intresse 
för barnet ökar.

Or. lt

Ändringsförslag 180
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distribution, spridning eller överföring 
av barnpornografi ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst två års fängelse.

4. Distribution, spridning eller överföring 
av skildringar där personer under 18 år 
utsätts för sexuella handlingar ska vara en 
straffbelagd handling enligt punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 181
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distribution, spridning eller överföring 
av barnpornografi ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst två års fängelse.

4. Distribution, spridning eller överföring 
av barnpornografi ska vara belagt med ett 
fängelsestraff som ska fastställas av varje 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 182
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Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distribution, spridning eller överföring 
av barnpornografi ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst två års fängelse.

4. Distribution, spridning eller överföring 
av barnpornografi ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst två års fängelse och 
lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 183
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utbjudande, leverans eller 
tillhandahållande av barnpornografi ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

5. Utbjudande, leverans eller 
tillhandahållande av skildringar där 
personer under 18 år utsätts för sexuella 
handlingar ska vara en straffbelagd 
handling enligt punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 184
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utbjudande, leverans eller 
tillhandahållande av barnpornografi ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

5. Utbjudande, leverans eller 
tillhandahållande av barnpornografi ska 
vara belagt med ett fängelsestraff som ska 
fastställas av varje medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 185
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utbjudande, leverans eller 
tillhandahållande av barnpornografi ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

5. Utbjudande, leverans eller 
tillhandahållande av barnpornografi ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse och lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 186
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Framställning av barnpornografi ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

6. Framställning av skildringar där 
personer under 18 år utsätts för sexuella 
handlingar ska vara en straffbelagd 
handling enligt punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 187
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Framställning av barnpornografi ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

6. Framställning av barnpornografi ska 
vara belagt med ett fängelsestraff som ska 
fastställas av varje medlemsstat.
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Or. en

Ändringsförslag 188
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Framställning av barnpornografi ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

6. Framställning av barnpornografi ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse och lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 189
Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Det ankommer på medlemsstaterna att 
besluta huruvida denna artikel är 
tillämplig på fall som rör barnpornografi 
enligt artikel 2 b iii, om den person som 
ser ut att vara ett barn i själva verket var 
över 18 år då han eller hon avbildades.

Or. en

Ändringsförslag 190
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
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Kontaktsökning med barn för sexuella 
ändamål

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
följande avsiktliga handlingar är 
straffbelagda:
Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik 
i syfte att träffa ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 
ska, om detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

Or. de

Ändringsförslag 191
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att sörja för att följande 
avsiktliga handlingar är straffbelagda:

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att sörja för att följande 
avsiktliga handlingar är straffbelagda och 
ådöms påföljder som motsvarar 
medlemsstaternas system för 
straffrättsliga påföljder och brottets 
allvarsgrad:

Or. de

Ändringsförslag 192
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 6 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att sörja för att följande 
avsiktliga handlingar är straffbelagda:

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att se till att det är 
straffbart att manipulera ett barn genom 
följande handlingar:

Or. en

Ändringsförslag 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik 
i syfte att träffa ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6
ska, om detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte,
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

Att som vuxen, i tal eller skrift eller 
genom uppvisande av pornografiskt 
material, påverka ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning i syfte att begå något 
av de brott som avses i artiklarna 3.3, 4.2 
och 5.6 ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst två års fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 194
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik i 
syfte att träffa ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 

Att som vuxen, bland annat med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik,
locka ett barn som ännu inte uppnått 
sexuell myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning för att begå något av de brott 
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de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 
ska, om detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte,
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst två 
års fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 195
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik i 
syfte att träffa ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 
ska, om detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik i 
syfte att träffa en person som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6, 
om detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte.

Or. de

Ändringsförslag 196
Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik i 
syfte att träffa ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 
ska, om detta förslag har följts av faktiska 

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik 
eller på annat sätt i syfte att träffa eller 
locka ett barn för att begå något av de brott 
som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 ska, om 
detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte 
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handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

eller en sådan kontakt, vara belagt med ett 
maximistraff på minst två års fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 197
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik
i syfte att träffa ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 
ska, om detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

Förslag som en vuxen ger i syfte att träffa 
ett barn som ännu inte uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning för att begå något av de brott 
som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 ska, om 
detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 198
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik
i syfte att träffa ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 
ska, om detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett maximistraff på minst 

Förslag som en vuxen ger i syfte att träffa 
ett barn som ännu inte uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning för att begå något av de brott 
som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 ska, om 
detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.
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två års fängelse.

Or. lt

Motivering

Eftersom handlingar för att locka till sig barn är handlingar som förekommer inte bara på 
Internet bör orden ”med hjälp av informations- och kommunikationsteknik” utgå.

Ändringsförslag 199
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik i 
syfte att träffa ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 
ska, om detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik i 
syfte att träffa ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 
ska, om detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett fängelsestraff som ska 
fastställas av varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 200
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik i 
syfte att träffa ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 
ska, om detta förslag har följts av faktiska 

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik i 
syfte att träffa ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 
ska, om detta förslag har följts av faktiska 
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handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse och lämpliga böter.

Or. en

Ändringsförslag 201
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriminaliseringen av handlingar för att 
locka till sig barn i sexuella syften är 
nödvändig för att polisen ska kunna 
förhindra ett nära förestående möte 
mellan ett barn och en gärningsman och 
inte ska behöva vänta tills verkliga 
våldshandlingar äger rum.

Or. lt

Ändringsförslag 202
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
anstiftan av och medhjälp till något av de 
brott som avses i artiklarna 3–6 är 
straffbelagt.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
anstiftan av och medhjälp till något av de 
brott som avses i artiklarna 3–6 fastställs 
som brottsrekvisit i lag och ådöms 
påföljder som motsvarar 
medlemsstaternas system för 
straffrättsliga påföljder och brottets 
allvarsgrad.

Or. de
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Ändringsförslag 203
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
försök till något av de brott som avses i 
artikel 3.3–3.5 och 3.2 om de avser 
bevittnande av sexuella övergrepp, 
artikel 4.2–4.3 och 4.5–4.11 samt 
artikel 5.2 och 5.4–5.6 är straffbelagda.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
försök till något av de brott som avses i 
artikel 3.3–3.5 och 3.2 om de avser 
bevittnande av sexuella övergrepp, 
artikel 4.2–4.3 och 4.5–4.11 samt 
artikel 5.2 och 5.4–5.6 fastställs som 
brottsrekvisit i lag och ådöms påföljder 
som motsvarar medlemsstaternas system 
för straffrättsliga påföljder och brottets 
allvarsgrad.

Or. de

Ändringsförslag 204
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
följande avsiktliga handlingar är 
straffbelagda:

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
följande avsiktliga handlingar förhindras 
eller förbjuds och fastställs som 
brottsrekvisit i lag och ådöms påföljder 
som motsvarar medlemsstaternas system 
för straffrättsliga påföljder och brottets 
allvarsgrad:

Or. de

Ändringsförslag 205
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Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anordnande av resor i syfte att begå 
något av de brott som avses i 
artiklarna 3-6.

b) Anordnande av resor och/eller andra 
arrangemang i syfte att begå något av de 
brott som avses i artiklarna 3–6.

Or. en

Motivering

Bland dem som i samband med anordnandet av barnsexturism underlättar sexuella övergrepp 
mot och sexuell exploatering av barn märks inte enbart de som ordnar själva resorna, såsom 
researrangörer och resebyråer, utan också ett antal mellanhänder som står till tjänst med
annat, såsom hotell, gästhem, guider, översättningstjänster och så vidare.

Ändringsförslag 206
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anordnande av resor i syfte att begå 
något av de brott som avses i 
artiklarna 3-6.

b) Anordnande av resor och/eller andra 
arrangemang i syfte att begå något av de 
brott som avses i artiklarna 3–6.

Or. en

Motivering

Bland dem som i samband med anordnandet av barnsexturism underlättar sexuella övergrepp 
mot och sexuell exploatering av barn märks inte enbart de som ordnar själva resorna, såsom 
researrangörer och resebyråer, utan också ett antal mellanhänder som står till tjänst med 
annat, såsom hotell, gästhem, guider, översättningstjänster och så vidare.

Ändringsförslag 207
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – led b



AM\854749SV.doc 91/163 PE456.647v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anordnande av resor i syfte att begå 
något av de brott som avses i 
artiklarna 3-6.

b) Anordnande av resor och/eller andra 
arrangemang i syfte att begå något av de 
brott som avses i artiklarna 3–6.

Or. en

Motivering

Bland dem som i samband med anordnandet av barnsexturism underlättar sexuella övergrepp 
mot och sexuell exploatering av barn märks inte enbart de som ordnar själva resorna, såsom 
researrangörer och resebyråer, utan också ett antal mellanhänder som står till tjänst med 
annat, såsom hotell, gästhem, guider, översättningstjänster och så vidare.

Ändringsförslag 208
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Faktiska handlingar som utförs i 
samband med barnsexresor och som leder 
till ett möte, oavsett om barnet sedan 
verkligen utsätts för ett sexuellt övergrepp 
eller sexuell exploatering.

Or. en

Motivering

Syftet med att bestraffa avsikten att begå brott i samband med barnsexturism är att skärpa de 
förebyggande åtgärderna och stoppa barnsexturisterna innan de förverkligar sina 
ondskefulla planer.

Ändringsförslag 209
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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ba) Faktiska handlingar som utförs i 
samband med barnsexresor och som leder 
till ett möte, oavsett om barnet sedan 
verkligen utsätts för ett sexuellt övergrepp 
eller sexuell exploatering.

Or. en

Ändringsförslag 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3.2 avseende bevittnande av 
sexuellt umgänge, artikel 3.3, artikel 4.2 
och 4.4 samt artikel 5 reglerar inte sexuellt 
umgänge mellan barn eller personer som är 
i ungefär samma ålder och som hunnit 
ungefär lika långt när det gäller 
psykologisk och fysisk utveckling eller 
mognad, förutsatt att handlingarna inte 
innebär någon form av övergrepp.

Domstolarna får från fall till fall och i 
enlighet med de nationella 
tillämpningsföreskrifterna till lagen om 
sexuell myndighetsålder besluta att 
bestämmelserna i artikel 3.2 avseende 
bevittnande av sexuellt umgänge, 
artikel 3.3, artikel 4.2 och 4.4 samt 
artikel 5 inte ska gälla sexuellt umgänge 
mellan barn eller personer som är i ungefär 
samma ålder och som hunnit ungefär lika 
långt när det gäller psykologisk och fysisk 
utveckling eller mognad, förutsatt att 
handlingarna inte innebär någon form av 
övergrepp, till exempel sådana övergrepp 
som definieras i artikel 3.4 och 3.5.

Or. en

Ändringsförslag 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3.2 avseende bevittnande av 
sexuellt umgänge, artikel 3.3, artikel 4.2 

Artikel 3.2 avseende bevittnande av 
sexuellt umgänge, artikel 3.3, artikel 4.2 
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och 4.4 samt artikel 5 reglerar inte sexuellt 
umgänge mellan barn eller personer som är 
i ungefär samma ålder och som hunnit 
ungefär lika långt när det gäller 
psykologisk och fysisk utveckling eller 
mognad, förutsatt att handlingarna inte 
innebär någon form av övergrepp.

och 4.4 samt artikel 5 reglerar inte sexuellt 
umgänge mellan ungdomar eller barn som 
är i ungefär samma ålder och som hunnit 
ungefär lika långt när det gäller 
psykologisk och fysisk utveckling eller 
mognad, förutsatt att handlingarna inte 
innebär någon form av övergrepp, 
exploatering, tvång, våld eller hot.

Or. en

Ändringsförslag 212
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att då de brott 
som avses i artiklarna 3–5 begås av ett 
barn ska dessa brott vara föremål för 
lämpliga alternativa åtgärder som 
anpassats till specifika omskolningsbehov 
enligt nationell lag, varvid vederbörlig 
hänsyn ska tas till gärningsmannens 
ålder, behovet att undvika dennes 
kriminalisering och målsättningen att 
återintegrera barnet i samhället.

Or. en

Ändringsförslag 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Barnet har inte uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning.

a) Barnet har inte uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning eller uppvisar tecken på en 
långsammare fysisk och psykisk 
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utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Brottet begicks mot ett barn i en särskilt 
utsatt situation, framför allt till följd av ett 
psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller 
en beroendeställning.

b) Brottet begicks mot ett barn i en särskilt 
utsatt situation, framför allt till följd av ett 
psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller 
en beroendeställning eller tillfälligt nedsatt 
fysisk och psykisk funktionsförmåga på 
grund av narkotikabruk, alkoholförtäring 
och andra erkända former av beroende.

Or. it

Ändringsförslag 215
Mariya Nedelcheva

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Brottet begicks av en familjemedlem, en 
person som sammanbodde med barnet eller 
en person som missbrukade sin 
myndighetsställning.

c) Brottet begicks av en familjemedlem, en 
person som sammanbodde med barnet eller 
en person som missbrukade sin erkända 
förtroendeställning, sin 
myndighetsställning eller sitt inflytande 
över barnet.

Or. fr

Ändringsförslag 216
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Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Brottet begicks i samband med 
en utlandsresa, och resan planerades eller 
genomfördes med det huvudsakliga syftet 
att begå något av de brott som avses i 
artiklarna 3–6.

Or. en

Ändringsförslag 217
Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Brottet begicks med användande av 
grovt våld eller vållade barnet allvarlig 
skada.

h) Brottet begicks med användande av 
grovt våld eller allvarligt hot eller vållade, 
eller skulle sannolikt ha kunnat vålla, 
barnet allvarlig skada.

Or. en

Ändringsförslag 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att minska risken för återfall ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att en fysisk 
person som har dömts för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7 tillfälligt eller 
permanent hindras att utöva sådan 
verksamhet som inbegriper regelbundna 

1. För att undvika risken för återfall ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att en fysisk 
person som har dömts för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7 tillfälligt eller 
permanent hindras att utöva sådan 
yrkesverksamhet och ideell verksamhet 
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kontakter med barn. som inbegriper tillsyn över barn.

Or. en

Ändringsförslag 219
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att minska risken för återfall ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att en fysisk 
person som har dömts för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7 tillfälligt eller 
permanent hindras att utöva sådan 
verksamhet som inbegriper regelbundna
kontakter med barn.

1. För att minska risken för återfall ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att en fysisk 
person som har dömts för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7 tillfälligt eller 
permanent hindras att utöva sådan 
verksamhet som inbegriper kontakter med 
barn som de ansvarar för.

Or. en

Ändringsförslag 220
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att minska risken för återfall ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att en fysisk 
person som har dömts för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7 tillfälligt eller 
permanent hindras att utöva sådan 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 221
Mariya Nedelcheva

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att minska risken för återfall ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att en fysisk 
person som har dömts för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7 tillfälligt eller 
permanent hindras att utöva sådan
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn.

1. För att minska risken för återfall ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att en fysisk 
person som har dömts för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7 tillfälligt eller 
permanent hindras att utöva varje form av
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn.

Or. fr

Ändringsförslag 222
Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 
åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens 
kriminalregister.

2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att sörja för att arbetsgivare, 
när de rekryterar en person till yrken som 
innebär arbete med barn och/eller till 
verksamhet som innebär regelbundna 
kontakter med barn, är skyldiga att i 
enlighet med nationell lagstiftning och på 
varje lämpligt sätt – såsom direkt tillgång, 
tillgång på begäran eller via den berörda 
personen – ta reda på om en fällande dom 
för något av de brott som avses i 
artiklarna 3–7 finns upptagen i 
kriminalregistret, eller om det finns 
eventuella hinder mot att utöva 
verksamhet som innebär regelbundna 
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kontakter med barn, till följd av en 
fällande dom för något av de brott som 
avses i artiklarna 3–7. I tillämpliga fall 
ska en kontroll göras av kriminalregistret 
i de medlemsstater där kandidaten varit 
bosatt i mer än två år.

Or. en

Ändringsförslag 223
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 
åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens 
kriminalregister.

2. Medlemsstaternas myndigheter ska på 
lämpligt sätt och i enlighet med den egna 
lagstiftningen se till att sådan information 
även kan hämtas ur kriminalregister i 
andra medlemsstater. Medlemsstaterna
ska vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att sörja för att arbetsgivare, när de 
rekryterar en person till verksamhet som 
innebär kontakter med barn, har rätt att 
få information av behöriga myndigheter i 
alla medlemsstater om att en fällande dom 
för något av de brott som avses i 
artiklarna 3–7 finns upptagen i 
kriminalregistret, eller att andra åtgärder 
har vidtagits till följd av en sådan dom. 
Om allvarliga misstankar skulle uppstå 
under anställningen får arbetsgivarna, i 
enlighet med den nationella 
lagstiftningen, begära sådan information 
även efter det att personen i fråga har 
rekryterats.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 
åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens 
kriminalregister.

2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att sörja för att arbetsgivare, 
när de rekryterar en person till 
verksamhet som innebär regelbundna 
kontakter med barn, har rätt att i enlighet 
med nationell lagstiftning och på varje 
lämpligt sätt – såsom direkt tillgång, 
tillgång på begäran eller via den berörda 
personen – bli informerade om att en 
fällande dom för något av de brott som 
avses i artiklarna 3–7 finns upptagen i 
straffregistret, eller om eventuella hinder 
mot att utöva verksamhet som innebär 
regelbundna kontakter med barn, till följd 
av en fällande dom för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7. Om allvarliga 
misstankar skulle uppstå under 
anställningen får arbetsgivarna, i enlighet 
med den nationella lagstiftningen, begära 
sådan information även efter det att 
personen i fråga har rekryterats.
Medlemsstaternas myndigheter ska på 
lämpligt sätt och i enlighet med den egna 
lagstiftningen se till att sådan information 
även kan hämtas ur kriminalregister i 
andra medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att
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åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens 
kriminalregister.

arbetsgivare, när de rekryterar en person 
till verksamhet som innebär kontakter 
med barn, har rätt att få information av 
behöriga myndigheter om att en fällande 
dom för något av de brott som avses i 
artiklarna 3–7 finns upptagen i 
kriminalregistret, eller att andra åtgärder 
har vidtagits till följd av en sådan dom, 
och att hinder därför föreligger mot att 
personen i fråga utövar verksamhet som 
innebär kontakter med barn. 
Medlemsstaternas myndigheter ska på 
lämpligt sätt och i enlighet med den egna 
lagstiftningen se till att sådan information 
även kan hämtas ur kriminalregister i 
andra medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 226
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 
åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens kriminalregister.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 
åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens kriminalregister. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
arbetsgivare, när de rekryterar en person 
för verksamhet som innebär nära 
kontakter med barn, har rätt att få 
information av behöriga myndigheter om 
att en fällande dom för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7 finns upptagen 
i kriminalregistret, eller att andra 
åtgärder har vidtagits till följd av en 
sådan dom, och att hinder därför 
föreligger mot att personen i fråga utövar 
verksamhet som innebär kontakter med 
barn. Om allvarliga misstankar skulle 
uppstå under anställningen får 
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arbetsgivarna, i enlighet med den 
nationella lagstiftningen, begära sådan 
information även efter det att personen i 
fråga har rekryterats. Medlemsstaternas 
myndigheter ska på lämpligt sätt och i 
enlighet med den egna lagstiftningen se 
till att sådan information även kan 
hämtas ur kriminalregister i andra 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 227
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 
åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens kriminalregister.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 
åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens kriminalregister 
och i Europeiska informationssystemet 
för utbyte av uppgifter ur kriminalregister 
(Ecris), när det systemet tas i drift.
Medlemsstaterna ska tillsammans 
upprätta ett europeiskt intyg om god 
vandel.

Or. en

Ändringsförslag 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från artiklarna 7.2 
och 9.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF 
om organisationen av medlemsstaternas 

3. Genom undantag från artiklarna 7.2 
och 9.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF 
om organisationen av medlemsstaternas 
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utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och 
uppgifternas innehåll ska medlemsstaterna, 
i syfte att effektivt genomföra den åtgärd 
som består i att tillfälligt eller permanent 
avstänga en person från utövandet av
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn, i synnerhet om den 
ansökande medlemsstaten ställer villkor för 
tillträdet till viss verksamhet i syfte att 
sörja för att kandidaterna inte har dömts för 
något av de brott som avses i artiklarna 3–7 
i detta direktiv, vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att information 
om avstängning till följd av en dom för 
något av de brott som avses i artiklarna 3–7 
i detta direktiv översänds på begäran enligt 
artikel 6 i det rambeslutet från den centrala 
myndigheten i den medlemsstat där den 
berörda personen är medborgare och att 
personuppgifter rörande en sådan 
avstängning enligt artikel 7.2 och 7.4 i det 
rambeslutet i samtliga fall får användas i 
detta syfte.

utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och 
uppgifternas innehåll ska medlemsstaterna, 
i syfte att effektivt genomföra den åtgärd 
som består i att tillfälligt eller permanent 
hindra en person från att utöva sådan
yrkesverksamhet eller ideell verksamhet 
som inbegriper tillsyn över barn, i 
synnerhet om den ansökande 
medlemsstaten ställer villkor för tillträdet 
till viss verksamhet i syfte att sörja för att 
kandidaterna inte har dömts för något av de 
brott som avses i artiklarna 3–7 i detta 
direktiv, vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att information 
om avstängning till följd av en dom för 
något av de brott som avses i artiklarna 3–7 
i detta direktiv översänds på begäran enligt 
artikel 6 i det rambeslutet från den centrala 
myndigheten i den medlemsstat där den 
berörda personen är medborgare och att 
personuppgifter rörande en sådan 
avstängning enligt artikel 7.2 och 7.4 i det 
rambeslutet i samtliga fall får användas i 
detta syfte.

Or. en

Ändringsförslag 229
Mariya Nedelcheva

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från artiklarna 7.2 
och 9.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF 
om organisationen av medlemsstaternas 
utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och 
uppgifternas innehåll ska medlemsstaterna, 
i syfte att effektivt genomföra den åtgärd 
som består i att tillfälligt eller permanent 
avstänga en person från utövandet av 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn, i synnerhet om den 
ansökande medlemsstaten ställer villkor för 

3. Genom undantag från artiklarna 7.2 
och 9.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF 
om organisationen av medlemsstaternas 
utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och 
uppgifternas innehåll ska medlemsstaterna, 
i syfte att effektivt genomföra den åtgärd 
som består i att tillfälligt eller permanent 
avstänga en person från utövandet av varje 
form av verksamhet som inbegriper 
regelbundna kontakter med barn, i 
synnerhet om den ansökande 
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tillträdet till viss verksamhet i syfte att 
sörja för att kandidaterna inte har dömts för 
något av de brott som avses i artiklarna 3–7 
i detta direktiv, vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att information 
om avstängning till följd av en dom för 
något av de brott som avses i artiklarna 3–7 
i detta direktiv översänds på begäran enligt 
artikel 6 i det rambeslutet från den centrala 
myndigheten i den medlemsstat där den 
berörda personen är medborgare och att 
personuppgifter rörande en sådan 
avstängning enligt artikel 7.2 och 7.4 i det 
rambeslutet i samtliga fall får användas i 
detta syfte.

medlemsstaten ställer villkor för tillträdet 
till viss verksamhet i syfte att sörja för att 
kandidaterna inte har dömts för något av de 
brott som avses i artiklarna 3–7 i detta 
direktiv, vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att information 
om avstängning till följd av en dom för 
något av de brott som avses i artiklarna 3–7 
i detta direktiv översänds på begäran enligt 
artikel 6 i det rambeslutet från den centrala 
myndigheten i den medlemsstat där den 
berörda personen är medborgare och att 
personuppgifter rörande en sådan 
avstängning enligt artikel 7.2 och 7.4 i det 
rambeslutet i samtliga fall får användas i 
detta syfte.

Or. fr

Ändringsförslag 230
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från artiklarna 7.2 och 
9.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF om 
organisationen av medlemsstaternas utbyte 
av uppgifter ur kriminalregistret och 
uppgifternas innehåll ska medlemsstaterna, 
i syfte att effektivt genomföra den åtgärd 
som består i att tillfälligt eller permanent 
avstänga en person från utövandet av 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn, i synnerhet om den 
ansökande medlemsstaten ställer villkor för 
tillträdet till viss verksamhet i syfte att 
sörja för att kandidaterna inte har dömts för 
något av de brott som avses i artiklarna 3–7 
i detta direktiv, vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att information 
om avstängning till följd av en dom för 
något av de brott som avses i artiklarna 3–7 
i detta direktiv översänds på begäran enligt 

3. Medlemsstaterna ska begära att 
myndigheterna ser till att de personer som 
rekryteras till yrken som innebär arbete 
med barn och/eller till verksamhet som 
innebär regelbundna kontakter med barn 
inte finns upptagna i kriminalregistret för 
något av de brott som avses i 
artiklarna 3-8 i detta direktiv. I tillämpliga 
fall ska en kontroll göras av 
kriminalregistret i de medlemsstater där 
den berörda personen varit bosatt i mer 
än två år. Genom undantag från 
artiklarna 7.2 och 9.2 i rådets rambeslut 
2009/315/RIF om organisationen av 
medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur 
kriminalregistret och uppgifternas innehåll 
ska medlemsstaterna, i syfte att effektivt 
genomföra den åtgärd som består i att 
tillfälligt eller permanent avstänga en 
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artikel 6 i det rambeslutet från den centrala 
myndigheten i den medlemsstat där den 
berörda personen är medborgare och att 
personuppgifter rörande en sådan 
avstängning enligt artikel 7.2 och 7.4 i det 
rambeslutet i samtliga fall får användas i 
detta syfte.

person från utövandet av verksamhet som 
inbegriper regelbundna kontakter med 
barn, i synnerhet om den ansökande 
medlemsstaten ställer villkor för tillträdet 
till viss verksamhet i syfte att sörja för att 
kandidaterna inte har dömts för något av de 
brott som avses i artiklarna 3–7 i detta 
direktiv, vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att information 
om avstängning till följd av en dom för 
något av de brott som avses i artiklarna 3–7 
i detta direktiv översänds på begäran enligt 
artikel 6 i det rambeslutet från den centrala 
myndigheten i den medlemsstat där den 
berörda personen är medborgare och att 
personuppgifter rörande en sådan 
avstängning enligt artikel 7.2 och 7.4 i det 
rambeslutet i samtliga fall får användas i 
detta syfte.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste kräva att kriminalregisterutdraget kontrolleras innan en person får 
bedriva yrkesverksamhet eller annan verksamhet som berör barn. I annat fall skulle det bara 
vara nödvändigt att publicera kriminalregisterutdraget men inte att verkligen kontrollera dess 
innehåll. 

Ändringsförslag 231
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från artiklarna 7.2 
och 9.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF 
om organisationen av medlemsstaternas 
utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och 
uppgifternas innehåll ska medlemsstaterna, 
i syfte att effektivt genomföra den åtgärd 
som består i att tillfälligt eller permanent 
avstänga en person från utövandet av 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn, i synnerhet om den 

3. Medlemsstaterna ska begära att 
myndigheterna ser till att de personer som 
rekryteras till yrken som innebär arbete 
med barn och/eller till verksamhet som 
innebär regelbundna kontakter med barn 
inte finns upptagna i kriminalregistret för 
något av de brott som avses i 
artiklarna 3-8 i detta direktiv. I tillämpliga 
fall ska en kontroll göras av 
kriminalregistret i de medlemsstater där 
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ansökande medlemsstaten ställer villkor för 
tillträdet till viss verksamhet i syfte att 
sörja för att kandidaterna inte har dömts för 
något av de brott som avses i artiklarna 3–7 
i detta direktiv, vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att information 
om avstängning till följd av en dom för 
något av de brott som avses i artiklarna 3–7 
i detta direktiv översänds på begäran enligt 
artikel 6 i det rambeslutet från den centrala 
myndigheten i den medlemsstat där den 
berörda personen är medborgare och att 
personuppgifter rörande en sådan 
avstängning enligt artikel 7.2 och 7.4 i det 
rambeslutet i samtliga fall får användas i 
detta syfte.

den berörda personen varit bosatt i mer 
än två år. Genom undantag från 
artiklarna 7.2 och 9.2 i rådets rambeslut 
2009/315/RIF om organisationen av 
medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur 
kriminalregistret och uppgifternas innehåll 
ska medlemsstaterna, i syfte att effektivt 
genomföra den åtgärd som består i att 
tillfälligt eller permanent avstänga en 
person från utövandet av verksamhet som 
inbegriper regelbundna kontakter med 
barn, i synnerhet om den ansökande 
medlemsstaten ställer villkor för tillträdet 
till viss verksamhet i syfte att sörja för att 
kandidaterna inte har dömts för något av de 
brott som avses i artiklarna 3–7 i detta 
direktiv, vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att information 
om avstängning till följd av en dom för 
något av de brott som avses i artiklarna 3–7 
i detta direktiv översänds på begäran enligt 
artikel 6 i det rambeslutet från den centrala 
myndigheten i den medlemsstat där den 
berörda personen är medborgare och att 
personuppgifter rörande en sådan 
avstängning enligt artikel 7.2 och 7.4 i det 
rambeslutet i samtliga fall får användas i 
detta syfte.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste kräva att kriminalregisterutdraget kontrolleras innan en person får 
bedriva yrkesverksamhet eller annan verksamhet som berör barn. I annat fall skulle det bara 
vara nödvändigt att publicera kriminalregisterutdraget men inte att verkligen kontrollera dess 
innehåll.

Ändringsförslag 232
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
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som är nödvändiga för att sörja för att 
arbetsgivare, när de rekryterar en person 
till yrkesmässig eller ideell verksamhet i 
samband med tillsyn över barn, har rätt 
att av behöriga myndigheter, som ska 
beakta nödvändiga skyddsföreskrifter, få 
ett nationellt eller i förekommande fall 
europeiskt intyg om god vandel, där det 
framgår att en fällande dom för något av 
de brott som avses i artiklarna 3–7 inte 
finns upptagen i kriminalregistret, eller 
att andra åtgärder inte har vidtagits till 
följd av en sådan dom, och att inga hinder 
därför föreligger mot att personen i fråga 
bedriver yrkesmässig eller ideell 
verksamhet i samband med tillsyn över 
barn. Om allvarliga misstankar skulle 
uppstå under anställningen får 
arbetsgivarna, i enlighet med den 
nationella lagstiftningen, begära ett 
sådant intyg även efter det att personen i 
fråga har rekryterats.

Or. en

Ändringsförslag 233
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna kan överväga att 
vidta andra åtgärder gentemot 
gärningsmännen, till exempel genom att i 
sexförbrytarregister föra in de personer 
som har fällts för något av de brott som 
avses i artiklarna 3–7. Dessa register bör 
vara tillgängliga endast för rättsväsendet 
och/eller de brottsbekämpande 
myndigheterna.

Or. en
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Motivering

Det bör också upprättas sexförbrytarregister med ett förbud för utlandsresor för dömda 
sexförbrytare som löper stor risk att återfalla i brott. Detta skulle göra det lättare att 
snabbare gripa återfallsförbrytare och förhindra brott genom att avskräcka nuvarande och 
framtida gärningsmän.

Ändringsförslag 234
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Beslag och förverkande

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
deras behöriga myndigheter har rätt att 
beslagta och förverka hjälpmedel till och 
vinning av de brott som avses i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska åta sig att 
beslagta inkomster från brott och att 
använda dem till förebyggande insatser 
och till rehabilitering av och stöd till 
offren och deras familjer.

Or. it

Ändringsförslag 236
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Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1– led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) tillfälligt eller permanent förbud mot 
utövande av all verksamhet som innebär 
regelbundna kontakter med barn.

Or. en

Motivering

Juridiska personer bör, ungefär på samma sätt som fysiska personer, förbjudas att utöva 
verksamhet som innebär regelbundna kontakter med barn.

Ändringsförslag 237
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att det finns 
möjlighet att avstå från att åtala eller 
straffa barn för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Medlemsstaterna ska sörja för att barn som 
utsatts för de brott som avses i artiklarna 4 
och 5.4–5.6 inte ska åtalas eller straffas 
för sitt deltagande i olaglig verksamhet, 
när detta deltagande varit en direkt följd 
av att de utsatts för dessa brott.

Or. en

Justification

För att ge drabbade barn bästa tänkbara skydd bör medlemsstaterna inte nöja sig med att 
göra det möjligt att avstå från att åtala eller straffa barn för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en direkt följd av att de utsatts för dessa brott. 
Medlemsstaterna bör i stället se till att drabbade barn inte åtalas eller straffas.

Ändringsförslag 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att det finns 
möjlighet att avstå från att åtala eller 
straffa barn för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Medlemsstaterna ska i överensstämmelse 
med de grundläggande principerna i sina 
rättssystem vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att ge de behöriga 
nationella myndigheterna befogenhet att 
avstå från att åtala eller straffa barn för 
deras deltagande i olaglig verksamhet, när 
detta deltagande varit en direkt följd av att 
de utsatts för de brott som avses i 
artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Or. en

Ändringsförslag 239
Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att det finns 
möjlighet att avstå från att åtala eller 
straffa barn för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Medlemsstaterna får inte åtala eller straffa 
barn för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Or. en

Ändringsförslag 240
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att det finns 
möjlighet att avstå från att åtala eller 
straffa barn för deras deltagande i olaglig 

Medlemsstaterna får inte åtala eller straffa 
barn för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
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verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Or. en

Motivering

Ett drabbat barn bör inte anses kunna samtycka till prostitution eller medverkan i 
barnpornografiska bilder. Det är bara gärningsmannen som är straffrättsligt ansvarig. 
Huruvida offret har gett sitt ”samtycke” eller inte är irrelevant.

Ändringsförslag 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att det finns 
möjlighet att avstå från att åtala eller 
straffa barn för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Medlemsstaterna får inte åtala eller straffa 
barn för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Or. en

Ändringsförslag 242
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att det finns 
möjlighet att avstå från att åtala eller 
straffa barn för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Medlemsstaterna får inte åtala eller straffa 
barn för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Or. en
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Motivering

Ett drabbat barn bör inte anses kunna samtycka till prostitution eller medverkan i medverkan 
i barnpornografiska bilder. Det är bara gärningsmannen som är straffrättsligt ansvarig. 
Huruvida offret har gett sitt ”samtycke” eller inte är irrelevant.

Ändringsförslag 243
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
utredning eller lagföring av de brott som 
avses i artiklarna 3–7 inte är beroende av 
anmälan eller angivelse av ett offer och att 
de straffrättsliga förfarandena kan fortsätta 
även om offret har tagit tillbaka sina 
uppgifter.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
utredningar alltid genomförs med hänsyn 
till barnets bästa och till barnets 
rättigheter och att utredning eller lagföring 
av de brott som avses i artiklarna 3–7 inte 
är beroende av anmälan eller angivelse av 
ett offer och att de straffrättsliga 
förfarandena kan fortsätta även om offret 
har tagit tillbaka sina uppgifter.

Or. en

Motivering

I artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter står det att ”barnets bästa” ska vara 
en central princip i alla rättsakter som skyddar barnets rättigheter, inklusive lagarna för att 
bekämpa sexuella övergrepp, sexuell exploatering och barnpornografiska bilder.

Ändringsförslag 244
Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
utredning eller lagföring av de brott som 
avses i artiklarna 3–7 inte är beroende av 
anmälan eller angivelse av ett offer och att 
de straffrättsliga förfarandena kan fortsätta 

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
utredning eller lagföring av de brott som 
avses i artiklarna 3–7 inte är beroende av 
anmälan eller angivelse av ett offer eller 
dennes ombud och att de straffrättsliga 
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även om offret har tagit tillbaka sina 
uppgifter.

förfarandena kan fortsätta även om offret 
har tagit tillbaka sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 245
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
utredningar alltid genomförs med hänsyn 
till barnets bästa och till barnets 
rättigheter och att utredning eller 
lagföring av de brott som avses i 
artiklarna 3–7 inte är beroende av 
anmälan eller angivelse av ett offer och 
att de straffrättsliga förfarandena kan 
fortsätta även om offret har tagit tillbaka 
sina uppgifter.

Or. en

Motivering

I artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter står det att ”barnets bästa” måste vara 
en central princip i alla rättsakter som skyddar barnets rättigheter, inklusive lagarna för att 
bekämpa sexuella övergrepp, sexuell exploatering och barnpornografiska bilder.

Ändringsförslag 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att möjliggöra 
lagföring av vart och ett av de brott som 
avses i artiklarna 3, 4.2–4.3, 4.5–4.11 samt 

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att möjliggöra 
lagföring av vart och ett av de brott som 
avses i artiklarna 3, 4.2–4.3, 4.5–4.11 samt 
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artikel 5.6 under en tillräckligt lång 
tidsperiod efter det att offret har uppnått 
myndighetsålder och i en omfattning som 
motsvarar det berörda brottets 
svårhetsgrad.

artikel 5.6 under en tillräckligt lång 
tidsperiod på minst 15 år efter det att offret 
har uppnått myndighetsålder och i en 
omfattning som motsvarar det berörda 
brottets svårhetsgrad.

Or. en

Ändringsförslag 247
Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att möjliggöra 
lagföring av vart och ett av de brott som 
avses i artiklarna 3, 4.2–4.3, 4.5–4.11 samt 
artikel 5.6 under en tillräckligt lång 
tidsperiod efter det att offret har uppnått 
myndighetsålder och i en omfattning som 
motsvarar det berörda brottets 
svårhetsgrad.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att möjliggöra 
lagföring av vart och ett av de brott som 
avses i artiklarna 3, 4.2–4.3, 4.5–4.11 samt 
artikel 5.6 under minst 20 år efter det att 
offret har uppnått myndighetsålder och i en 
omfattning som motsvarar det berörda 
brottets svårhetsgrad. I detta sammanhang 
ska kommissionen främja en 
harmonisering av de nationella 
preskriptionstiderna, så att man undviker 
förvirring eller misstag när de 
brottsbekämpande myndigheterna 
genomför utredningar över 
nationsgränserna. 

Or. en

Ändringsförslag 248
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
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effektiva utredningsverktyg är tillgängliga 
för de personer, enheter eller myndigheter 
som har ansvaret för att utreda eller lagföra 
brott enligt artiklarna 3–7, och tillåta dold 
spaning, åtminstone i de fall där 
informations- och kommunikationsteknik 
har använts.

effektiva utredningsverktyg är tillgängliga 
för de personer, enheter eller myndigheter 
som har ansvaret för att utreda eller lagföra 
brott enligt artiklarna 3–7.

Or. en

Ändringsförslag 249
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 
offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations-
och kommunikationsteknik.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 
offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7.

Or. en

Ändringsförslag 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att, i enlighet med 
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offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

medlemsstaternas och 
EU:s dataskyddslagstiftning, söka 
identifiera offren för de brott som avses i 
artiklarna 3–7, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

Or. en

Ändringsförslag 251
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 
offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bistå
utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter och göra det 
möjligt för dem att söka identifiera offren 
för de brott som avses i artiklarna 3-7, i 
synnerhet genom att analysera 
barnpornografiskt material, såsom 
fotografier och audiovisuella inspelningar 
som översänts eller ställts till förfogande 
med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna tillhandahåller nödvändiga ekonomiska resurser och 
personalresurser, så att enheterna blir fullt operativa och effektiva när de väl har inrättats.

Ändringsförslag 252
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4



PE456.647v02-00 116/163 AM\854749SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 
offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bistå
utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter och göra det 
möjligt för dem att söka identifiera offren 
för de brott som avses i artiklarna 3-7, i 
synnerhet genom att analysera 
barnpornografiskt material, såsom 
fotografier och audiovisuella inspelningar 
som översänts eller ställts till förfogande 
med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

Or. en

Justification

Det är viktigt att medlemsstaterna tillhandahåller nödvändiga ekonomiska resurser och 
personalresurser, så att enheterna blir fullt operativa och effektiva när de väl har inrättats.

Ändringsförslag 253
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 
offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 
offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik. Vidare är det 
mycket viktigt att se till att utredningar av 
barnpornografi inbegriper identifieringen 
av de drabbade personerna. Under 
utredningen är det viktigt med samarbete 
mellan polis, icke-statliga organisationer 
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och sociala tjänster för att de drabbade 
barnen ska kunna få hjälp och stöd på 
lämpligt sätt. Det är mycket viktigt att 
vederbörligt utbildad personal (lärare, 
psykologer, socialarbetare, advokater) 
involveras i detta arbete, särskilt på 
områden som rör förebyggande åtgärder 
och skyddet av de drabbade personerna.

Or. lt

Ändringsförslag 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 
offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 
offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik. Det bör skapas 
mekanismer som ska säkerställa ett 
effektivt samarbete och en effektiv 
kunskapsöverföring mellan 
brottsbekämpande myndigheter, rättsliga 
myndigheter, sociala myndigheter, 
IKT-branschen och 
civilsamhällesorganisationer. Polisen och 
de sociala myndigheterna bör samarbeta 
när det gäller dessa fall, så att de barn 
som identifieras som offer får ett lämpligt 
bemötande och lämplig vård.

Or. en
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Ändringsförslag 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att 
myndigheter som i enlighet med nationell 
straffrätt ansvarar för lagföring och 
utredning av sådana brott som avses i 
artiklarna 3–7 inte kringgås genom att 
andra institutioner gör interna 
utredningar utan att besitta samma 
behörighet enligt straffrätten. Sådana 
utredningar kan vara informativa men är 
inte på något sätt likvärdiga med och kan 
inte ersätta utredningar som görs av 
myndigheter i enlighet med straffrätten.

Or. en

Ändringsförslag 256
Michèle Striffler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppmuntra alla 
personer som känner till eller misstänker 
brott som avses i artiklarna 3–7 att 
rapportera dessa till de behöriga 
myndigheterna.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppmuntra alla 
personer som känner till eller misstänker 
brott som avses i artiklarna 3–7 att 
rapportera dessa till de behöriga 
myndigheterna. Medlemsstaterna ska se 
till att dessa personer kan hållas 
straffrättsligt ansvariga för att inte ha 
bistått en utsatt person.

Or. fr

Ändringsförslag 257
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Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska ta fram 
informationskampanjer om 
jourtelefonnumret 116 för att göra barn 
medvetna om att det finns en telefonjour.

Or. en

Ändringsförslag 258
Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att fastställa sin 
behörighet när det gäller de brott som avses 
i artiklarna 3–7, när

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att fastställa sin 
behörighet när det gäller de brott som avses 
i artiklarna 3–7 och 21, när

Or. en

Ändringsförslag 259
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) gärningsmannen är medborgare i den 
medlemsstaten eller har sin fasta hemvist 
på dess territorium, eller

b) gärningsmannen är medborgare i den 
medlemsstaten, eller

Or. de



PE456.647v02-00 120/163 AM\854749SV.doc

SV

Ändringsförslag 260
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1– led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) brottet har begåtts mot en medborgare i 
den medlemsstaten eller en person som 
har sin fasta hemvist på dess territorium, 
eller

c) brottet har begåtts mot en medborgare i 
den medlemsstaten, eller

Or. de

Ändringsförslag 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offren för de brott som avses i 
artiklarna 3–7 ska ges hjälp, stöd och 
skydd med beaktande av barnets bästa.

1. Offren för de brott som avses i 
artiklarna 3–7 ska ges hjälp, stöd och 
skydd med beaktande av barnets bästa.
Hjälp och utbildning ska tillhandahållas 
barnets föräldrar eller vårdnadshavare, 
såvida dessa inte är misstänkta för brottet 
i fråga, så att de kan bistå sitt barn under 
hela förfarandet och 
återhämtningsperioden.

Or. en

Ändringsförslag 262
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffrens rättigheter tillgodoses fullt
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ut genom att
a) informera drabbade barn om deras 
rättigheter och om vilka tjänster de kan 
anlita och, förutsatt att de vill upplysas 
om detta, om uppföljningen av deras 
anmälan, om åtalspunkterna, om 
utredningens eller förfarandets gång, om 
brottsoffrens roll i detta sammanhang och 
om utgången av målet,
b) åtminstone i sådana fall där 
brottsoffren och deras familjer kan vara 
utsatta för fara se till att de vid behov kan 
underrättas när den lagförde eller dömde 
tillfälligt eller slutgiltigt försätts på fri fot,
c) skydda drabbade barns personliga 
integritet, deras identitet och deras 
anseende och vidta åtgärder i enlighet 
med inhemsk lagstiftning för att förhindra 
offentlig spridning av sådan information 
som kan leda till att de identifieras,
d) skydda drabbade barn samt deras 
familjer och vittnen mot hot, 
vedergällning och förnyad viktimisering,
e) se till att brottsoffren och förövarna 
inte kommer i kontakt med varandra i 
domstolarnas och de brottsbekämpande 
myndigheternas lokaler, förutom om de 
behöriga myndigheterna fattar ett annat 
beslut som är förenligt med barnets bästa 
eller om utredningen eller förfarandet 
ställer krav på sådan kontakt.

Or. en

Motivering

För att offrens rättigheter ska tillgodoses fullt ut införs delar av artikel 30 
i Europarådets konvention om skydd av barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp 
(2007).

Ändringsförslag 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I samband med sexuella övergrepp 
och sexuell exploatering inom familjen, 
släkten eller vänskapskretsen, i samband 
med skolidrott, inom kyrkan eller i någon 
annan miljö som barn regelbundet 
kommer i kontakt med ska 
medlemsstaterna se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas för att skydda och hjälpa 
det drabbade barnet och andra 
familjemedlemmar som inte varit 
delaktiga i brottet.

Or. en

Ändringsförslag 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Så snart de behöriga myndigheterna 
får en indikation på att ett barn kan ha 
utsatts för något av de brott som avses i 
artiklarna 3–7 i detta direktiv, ska det 
göras en individuell bedömning av det 
drabbade barnets särskilda 
omständigheter, med vederbörlig hänsyn 
till barnets synpunkter, behov och 
problem. De sociala myndigheterna ska 
vara närvarande vid denna bedömning, 
vars syfte ska vara att
a) fastställa brottsoffrets mognadsnivå,
b) fastställa parametrarna avseende 
brottsoffrets samtycke,
c) verifiera brottsoffrets ålder,
d) fastställa eventuella psykiska eller 
fysiska skador samt förekomsten av tvång,
e) fastställa huruvida det funnits en 
intressekonflikt för någon familjemedlem 
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eller för någon som står i nära kontakt 
med brottsoffret.
På grundval av denna bedömning ska 
medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att det görs specifika 
insatser för att på kort och lång sikt 
hjälpa och stödja brottsoffren i deras 
fysiska, psykiska och sociala 
återhämtning, bland annat genom ett 
lämpligt och säkert boende, materiell 
hjälp, läkarbehandling, inklusive 
psykologisk hjälp och rådgivning, samt 
tillgång till utbildning. Brottsoffer med 
särskilda behov ska få anpassat stöd.

Or. en

Ändringsförslag 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att hjälp 
och stöd till brottsoffret inte villkoras av 
hans eller hennes vilja att samarbeta i 
brottsutredningen och/eller i det 
straffrättsliga förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Medlemsstaterna ska se till att barnets 
identitet skyddas före, under och efter det 
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straffrättsliga förfarandet, oberoende av 
barnets vilja att samarbeta i 
brottsutredningen och/eller i det 
straffrättsliga förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. De sociala myndigheterna i 
medlemsstaterna ska upprätta kontakter 
med lokala civilsamhällesorganisationer 
eller lokala stödnätverk som arbetar med 
skydd för och hjälp till offer för sexuella 
övergrepp eller sexuell exploatering, så att 
brottsoffren får det skydd och den hjälp 
som behövs och även fortsätter att få stöd 
och skydd under lämplig tid efter det att 
de har fyllt arton år.

Or. en

Ändringsförslag 268
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffrens rättigheter tillgodoses fullt 
ut genom att
a) informera drabbade barn om deras 
rättigheter och om vilka tjänster de kan 
anlita och, förutsatt att de vill upplysas 
om detta, om uppföljningen av deras 
anmälan, om åtalspunkterna, om 
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utredningens eller förfarandets gång, om 
brottsoffrens roll i detta sammanhang och
om utgången av målet,
b) åtminstone i sådana fall där 
brottsoffren och deras familjer kan vara 
utsatta för fara se till att de vid behov kan 
underrättas när den lagförde eller dömde 
tillfälligt eller slutgiltigt försätts på fri fot,
c) skydda drabbade barns personliga 
integritet, deras identitet och deras 
anseende och vidta åtgärder i enlighet 
med inhemsk lagstiftning för att förhindra 
offentlig spridning av sådan information 
som kan leda till att de identifieras,
d) skydda drabbade barn samt deras 
familjer och vittnen mot hot, 
vedergällning och förnyad viktimisering,
e) se till att brottsoffren och förövarna 
inte kommer i kontakt med varandra i 
domstolarnas och de brottsbekämpande 
myndigheternas lokaler, förutom om de 
behöriga myndigheterna fattar ett annat 
beslut som är förenligt med barnets bästa 
eller om utredningen eller förfarandet 
ställer krav på sådan kontakt.

Or. en

Motivering

För att offrens rättigheter ska tillgodoses fullt ut införs delar av artikel 30 
i Europarådets konvention om skydd av barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp 
(2007).

Ändringsförslag 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Hjälp och stöd till brottsoffer
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1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
brottsoffer får hjälp och stöd före, under 
och en lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena så att de kan utöva de 
rättigheter som fastställs i rådets 
rambeslut 2001/220/RIF om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden och 
i det här direktivet.
2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
specifika åtgärder som syftar till att på 
kort och lång sikt hjälpa och stödja 
brottsoffer i deras fysiska och 
psykosociala återhämtning vidtas efter en 
individuell bedömning av de enskilda 
barnoffrens särskilda omständigheter, 
och att vederbörlig hänsyn tas till barnets 
synpunkter, behov och problem.
3. Offer för något av de brott som avses i 
artiklarna 3–7 ska anses som särskilt 
utsatta brottsoffer enligt artiklarna 2.2, 
8.4 och 14.1 i rambeslut 2001/220/RIF.
4. Medlemsstaterna ska, där det är 
lämpligt och möjligt, vidta åtgärder för att 
hjälpa och stödja brottsoffrets familj. 
Framför allt ska medlemsstaterna, där det 
är lämpligt och möjligt, tillämpa artikel 4 
i rådets rambeslut 2001/220/RIF på den 
familjen.

Or. en

Ändringsförslag 270
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
brottsoffer får hjälp och stöd före, under 
och en lämplig tid efter de straffrättsliga 

utgår
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förfarandena så att de kan utöva de 
rättigheter som fastställs i rådets 
rambeslut 2001/220/RIF om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden och 
i det här direktivet.

Or. en

Motivering

Flyttas till artikel 19.

Ändringsförslag 271
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
brottsoffer får hjälp och stöd före, under 
och en lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena så att de kan utöva de 
rättigheter som fastställs i rådets rambeslut 
2001/220/RIF om brottsoffrets ställning i 
straffrättsliga förfaranden och i det här 
direktivet.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
brottsoffer får hjälp och stöd före, under 
och en lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena så att de kan utöva de 
rättigheter som fastställs i rådets rambeslut 
2001/220/RIF om brottsoffrets ställning i 
straffrättsliga förfaranden och i det här 
direktivet. Medlemsstaterna ska särskilt 
vidta nödvändiga åtgärder för att skydda 
barn som anmäler övergrepp som begåtts 
av personer i vänskapskretsen eller 
släkten.

Or. el

Ändringsförslag 272
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta 
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nödvändiga åtgärder för att se till att 
ett barn får hjälp och stöd så snart de 
behöriga myndigheterna får en indikation 
på att barnet kan ha utsatts för något av 
de brott som avses i artiklarna 3–7.

Or. en

Motivering

Ett starkt nationellt skydd för barn och ett barnvänligt rättsväsen är själva grundbulten i 
skyddet av barn mot de brott som regleras av detta förslag till direktiv. Direktivförslaget bör 
ändras så att barnskyddssystem och sektorsövergripande system införs i varje medlemsstat.

Ändringsförslag 273
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att ett 
barn får tillgång till information om sina 
rättigheter, särskilt avseende hjälp och 
stöd, så snart de behöriga myndigheterna 
får en indikation på att barnet kan ha 
utsatts för något av de brott som avses i 
artiklarna 3–7.

Or. en

Motivering

Ett starkt nationellt skydd för barn och ett barnvänligt rättsväsen är själva grundbulten i 
skyddet av barn mot de brott som regleras av detta förslag till direktiv. Direktivförslaget bör 
ändras så att barnskyddssystem och sektorsövergripande system införs i varje medlemsstat.

Ändringsförslag 274
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att hjälp 
och stöd till det drabbade barnet inte 
villkoras av hans eller hennes vilja att 
samarbeta i brottsutredningen, åtalet och 
rättegången.

Or. en

Ändringsförslag 275
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
ett barn får hjälp och stöd så snart de 
behöriga myndigheterna får en indikation 
på att barnet kan ha utsatts för något av 
de brott som avses i artiklarna 3–7.

Or. en

Ändringsförslag 276
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
ett barn får tillgång till information om 
sina rättigheter, särskilt avseende hjälp 
och stöd, så snart de behöriga 
myndigheterna får en indikation på att 
barnet kan ha utsatts för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7.

Or. en



PE456.647v02-00 130/163 AM\854749SV.doc

SV

Ändringsförslag 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
specifika åtgärder som syftar till att på kort 
och lång sikt hjälpa och stödja brottsoffer i 
deras fysiska och psykosociala 
återhämtning vidtas efter en individuell 
bedömning av de enskilda barnoffrens
särskilda omständigheter, och att 
vederbörlig hänsyn tas till barnets 
synpunkter, behov och problem.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
specifika åtgärder som syftar till att på kort 
och lång sikt hjälpa och stödja brottsoffer i 
deras fysiska och psykosociala 
återhämtning vidtas efter en individuell 
bedömning av de enskilda drabbade 
barnens särskilda omständigheter, och ska 
i detta syfte utarbeta enskilda 
rehabiliteringsplaner där vederbörlig 
hänsyn tas till barnets synpunkter, behov 
och problem.

Or. it

Ändringsförslag 278
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att införa 
effektiva system för barnskydd och 
sektorsövergripande strukturer och 
därigenom ge brottsoffren den hjälp och 
det stöd som behövs på kort och lång sikt, 
antingen genom att tillhandahålla 
specialutbildad personal inom offentlig 
tjänst eller genom att erkänna och 
finansiera brottsofferorganisationer, även 
icke-statliga sådana, samt andra relevanta 
organisationer eller andra delar av det 
civila samhället som arbetar med att 
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hjälpa brottsoffer.

Or. en

Motivering

Ett starkt nationellt skydd för barn och ett barnvänligt rättsväsen är själva grundbulten i 
skyddet av barn mot de brott som regleras av detta förslag till direktiv. Direktivförslaget bör 
ändras så att barnskyddssystem och sektorsövergripande system införs i varje medlemsstat.

Ändringsförslag 279
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att införa 
effektiva system för barnskydd och 
sektorsövergripande strukturer och 
därigenom ge brottsoffren den hjälp och 
det stöd som behövs på kort och lång sikt, 
antingen genom att tillhandahålla 
specialutbildad personal inom offentlig 
tjänst eller genom att erkänna och 
finansiera brottsofferorganisationer, även 
icke-statliga sådana, samt andra relevanta 
organisationer eller andra delar av det 
civila samhället som arbetar med att 
hjälpa brottsoffer.

Or. en

Ändringsförslag 280
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, där det är lämpligt 
och möjligt, vidta åtgärder för att hjälpa 

4. Medlemsstaterna ska, där det är lämpligt 
och möjligt, vidta åtgärder för att hjälpa 
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och stödja brottsoffrets familj. Framför allt 
ska medlemsstaterna, där det är lämpligt 
och möjligt, tillämpa artikel 4 i rådets 
rambeslut 2001/220/RIF på den familjen.

och stödja brottsoffrets familj. Framför allt 
ska medlemsstaterna, där det är lämpligt, 
tillämpa artikel 4 i rådets rambeslut 
2001/220/RIF på den familjen, oavsett om 
någon brottsutredning eller något 
straffrättsligt förfarande har inletts eller 
inte.

Or. en

Motivering

Ett starkt nationellt skydd för barn och ett barnvänligt rättsväsen är själva grundbulten i 
skyddet av barn mot de brott som regleras av detta förslag till direktiv. Direktivförslaget bör 
ändras så att barnskyddssystem och sektorsövergripande system införs i varje medlemsstat.

Ändringsförslag 281
Mariya Nedelcheva

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, där det är lämpligt 
och möjligt, vidta åtgärder för att hjälpa 
och stödja brottsoffrets familj. Framför allt 
ska medlemsstaterna, där det är lämpligt 
och möjligt, tillämpa artikel 4 i rådets 
rambeslut 2001/220/RIF på den familjen.

4. Medlemsstaterna ska, där det är 
lämpligt, vidta åtgärder för att hjälpa och 
stödja brottsoffrets familj. Framför allt ska 
medlemsstaterna, där det är lämpligt, 
tillämpa artikel 4 i rådets rambeslut 
2001/220/RIF på den familjen.

Or. fr

Ändringsförslag 282
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, där det är lämpligt 
och möjligt, vidta åtgärder för att hjälpa 
och stödja brottsoffrets familj. Framför allt 
ska medlemsstaterna, där det är lämpligt 

4. Medlemsstaterna ska, där det är lämpligt 
och möjligt, vidta åtgärder för att hjälpa 
och stödja brottsoffrets familj. Framför allt 
ska medlemsstaterna, där det är lämpligt, 
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och möjligt, tillämpa artikel 4 i rådets 
rambeslut 2001/220/RIF på den familjen.

tillämpa artikel 4 i rådets rambeslut 
2001/220/RIF på den familjen.

Or. en

Ändringsförslag 283
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska vidta 
lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder 
som behövs för att uppmuntra och stödja 
inrättandet av informationstjänster, 
exempelvis telefon- och Internetjourer, 
för rådgivning till personer som tar 
kontakt, även konfidentiellt eller med 
vederbörlig hänsyn till deras anonymitet.

Or. en

Ändringsförslag 284
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska vidta 
lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder 
som behövs för att uppmuntra och stödja 
inrättandet av informationstjänster, 
exempelvis telefon- och Internetjourer, 
för rådgivning till personer som tar 
kontakt, även konfidentiellt eller med 
vederbörlig hänsyn till deras anonymitet.

Or. en



PE456.647v02-00 134/163 AM\854749SV.doc

SV

Motivering

Ett starkt nationellt skydd för barn och ett barnvänligt rättsväsen är själva grundbulten i 
skyddet av barn mot de brott som regleras av detta förslag till direktiv. Direktivförslaget bör 
ändras så att barnskyddssystem och sektorsövergripande system införs i varje medlemsstat.

Ändringsförslag 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydd för barnoffer inom brottsutredningar 
och straffrättsliga förfaranden

Hjälp, stöd och skydd för drabbade barn
inom brottsutredningar och straffrättsliga 

förfaranden

Or. en

Ändringsförslag 286
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att informera 
brottsoffer om deras rättigheter och om 
vilka tjänster de kan anlita och, förutsatt 
att de vill upplysas om detta, om 
uppföljningen av deras anmälan, om 
åtalspunkterna, om utredningens eller 
förfarandets gång, om brottsoffrens roll i 
detta sammanhang och om utgången av 
målet,

Or. en

Motivering

Baserat på de omfattande erfarenheterna hos frivilligorganisationer som arbetar med 
drabbade barn kan man konstatera att det i artikel 19 saknas ett antal viktiga åtgärder till 
skydd för offer i brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden.
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Ändringsförslag 287
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
brottsoffer får hjälp och stöd före, under 
och en lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena så att de kan utöva de 
rättigheter som fastställs i rådets 
rambeslut 2001/220/RIF om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden och 
i det här direktivet.

Or. en

Motivering

Baserat på de omfattande erfarenheterna hos frivilligorganisationer som arbetar med 
drabbade barn kan man konstatera att det i artikel 19 saknas ett antal viktiga åtgärder till 
skydd för offer i brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag 288
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden genomförs på ett sätt som är 
förenligt med barnets bästa.

Or. en

Motivering

Baserat på de omfattande erfarenheterna hos frivilligorganisationer som arbetar med 
drabbade barn kan man konstatera att det i artikel 19 saknas ett antal viktiga åtgärder till 
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skydd för offer i brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag 289
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
utredningar genomförs snabbt och utan 
onödigt dröjsmål. 

Or. en

Motivering

Baserat på de omfattande erfarenheterna hos frivilligorganisationer som arbetar med 
drabbade barn kan man konstatera att det i artikel 19 saknas ett antal viktiga åtgärder till 
skydd för offer i brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag 290
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att utredningar och 
straffrättsliga förfaranden inte förvärrar 
barnets trauma.

Or. en

Motivering

Baserat på de omfattande erfarenheterna hos frivilligorganisationer som arbetar med 
drabbade barn kan man konstatera att det i artikel 19 saknas ett antal viktiga åtgärder till 
skydd för offer i brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag 291
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Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f. Varje medlemsstat ska i samband med 
utredningar och förfaranden tillämpa 
artikel 13.1 och 13.2 i rambeslut 
2001/220/RIF.

Or. en

Motivering

Baserat på de omfattande erfarenheterna hos frivilligorganisationer som arbetar med 
drabbade barn kan man konstatera att det i artikel 19 saknas ett antal viktiga åtgärder till 
skydd för offer i brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
rättsliga myndigheterna i samband med 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden utser en särskild företrädare 
för barnoffret när, enligt den nationella 
lagstiftningen, personerna med 
föräldraansvar inte kan företräda barnet 
på grund av en intressekonflikt mellan 
dem och barnet, när det inte finns någon 
medföljande vuxen eller om barnet skilts 
från sin familj.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att ett drabbat barn 
får rimlig tid på sig att besluta om han 
eller hon vill samarbeta med de behöriga 
myndigheterna i det straffrättsliga 
förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 293
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Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Offer för något av de brott som avses i 
artiklarna 3–7 ska anses som särskilt 
utsatta brottsoffer enligt artiklarna 2.2, 
8.4 och 14.1 i rambeslut 2001/220/RIF.

Or. en

Ändringsförslag 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska, där det är 
lämpligt och möjligt, vidta åtgärder för att 
hjälpa och stödja brottsoffrets familj. 
Framför allt ska medlemsstaterna, där det 
är lämpligt och möjligt, tillämpa artikel 4 
i rådets rambeslut 2001/220/RIF på den 
familjen.

Or. en

Ändringsförslag 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att de 
rättsliga myndigheterna i samband med 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden utser en särskild företrädare 
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för det drabbade barnet när, enligt den 
nationella lagstiftningen, personerna med 
föräldraansvar inte kan företräda barnet 
på grund av en intressekonflikt mellan 
dem och barnet, när det inte finns någon 
medföljande vuxen eller om barnet skilts 
från sin familj.

Or. en

Ändringsförslag 296
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att informera 
brottsoffer om deras rättigheter och om 
vilka tjänster de kan anlita och, förutsatt 
att de vill upplysas om detta, om 
uppföljningen av deras anmälan, om 
åtalspunkterna, om utredningens eller 
förfarandets gång, om brottsoffrens roll i 
detta sammanhang och om utgången av 
målet,

Or. en

Ändringsförslag 297
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
brottsoffer får hjälp och stöd före, under 
och en lämplig tid efter de straffrättsliga 
förfarandena så att de kan utöva de 
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rättigheter som fastställs i rådets 
rambeslut 2001/220/RIF om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden och 
i det här direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 298
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
brottsutredningar och straffrättsliga 
förfaranden genomförs på ett sätt som är 
förenligt med barnets bästa.

Or. en

Ändringsförslag 299
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
utredningar genomförs snabbt och utan 
onödigt dröjsmål. 

Or. en

Ändringsförslag 300
Anna Hedh

Förslag till direktiv
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Artikel 19 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att utredningar och 
straffrättsliga förfaranden inte förvärrar 
barnets trauma.

Or. en

Ändringsförslag 301
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f. Varje medlemsstat ska i samband med 
utredningar och förfaranden tillämpa 
artikel 13.1 och 13.2 i rambeslut 
2001/220/RIF.

Or. en

Ändringsförslag 302
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska sörja för att 
barnoffer omedelbart får tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada.

2. Medlemsstaterna ska sörja för att 
drabbade barn omedelbart får tillgång till 
juridisk rådgivning samt – i enlighet med 
drabbades status enligt rättssystemet 
i fråga – till juridiskt ombud, även när det 
gäller att söka ersättning för skada.
Juridisk rådgivning och juridiskt ombud
bör tillhandahållas kostnadsfritt om den 
drabbade personen inte förfogar över 
tillräckliga ekonomiska medel.
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Or. de

Motivering

De drabbades status i straffrättsliga förfaranden varierar i hög grad i de olika 
medlemsstaterna. I vissa fall måste man först entydigt fastställa att det verkligen rör sig om 
en drabbad person. Därför bör en hänvisning till det nationella rättssystemet införas.

Ändringsförslag 303
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska sörja för att 
barnoffer omedelbart får tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada.

2. Medlemsstaterna ska sörja för att 
drabbade barn omedelbart får tillgång till 
kostnadsfri juridisk rådgivning samt till 
juridiskt ombud, även när det gäller att 
söka ersättning för skada. Juridisk 
rådgivning och juridiskt ombud bör 
tillhandahållas kostnadsfritt om den 
drabbade personen inte förfogar över 
tillräckliga ekonomiska medel.

Or. de

Ändringsförslag 304
Ernst Strasser

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Att förhör med det drabbade barnet så 
långt det är möjligt hålls i förövarens 
frånvaro.

Or. en

Ändringsförslag 305
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Iliana Malinova Iotova

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3– led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Att förhör med det drabbade barnet 
hålls i förövarens frånvaro.

Or. en

Ändringsförslag 306
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, i samband med 
utredningar av något av de brott som avses 
i artiklarna 3–7, vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att alla förhör 
med ett barnoffer eller, i förekommande 
fall, med ett barnvittne, får videofilmas, 
och att dessa videoinspelade förhör får 
användas som bevisning i straffrättliga 
förfaranden inför domstol, i enlighet med 
bestämmelserna i den nationella 
lagstiftningen.

4. Medlemsstaterna ska, i samband med 
utredningar av något av de brott som avses 
i artiklarna 3–7, vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att förhör med 
ett drabbat barn eller, i förekommande 
fall, med ett barnvittne, om detta krävs i 
det specifika fallet, får videofilmas, och att 
dessa videoinspelade förhör får användas 
som bevisning i straffrättliga förfaranden 
inför domstol, i enlighet med 
bestämmelserna i den nationella 
lagstiftningen.

Or. de

Motivering

Direktivet bör inte föreskriva videoinspelning av alla typer av förhör – alltså även förhör med 
polis och allmän åklagare – som en allmän regel. Ett videoinspelat förhör är dessutom inte 
per automatik i barnets intresse.

Ändringsförslag 307
Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska, om det ligger i 
de drabbade barnens intresse och med
beaktande av andra övergripande 
intressen, vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda deras 
personliga integritet, deras identitet och 
deras utseende och förhindra offentlig 
spridning av sådan information som kan 
leda till att de identifieras.

Or. en

Ändringsförslag 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Förebyggande åtgärder

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, exempelvis i form av 
informations- och upplysningskampanjer 
och forsknings- och utbildningsprogram, 
vid behov i samarbete med 
civilsamhällesorganisationer och lokala 
stödnätverk, i syfte att höja 
medvetenheten och minska risken för att 
barn ska utsättas för sexuella övergrepp 
eller sexuell exploatering eller medverka 
på bilder som föreställer sexuella 
övergrepp. Åtgärderna ska rikta sig till 
alla berörda parter, bland annat barn, 
föräldrar och lärare, så att de lär sig 
känna igen tecken på sexuella övergrepp, 
både på och utanför Internet.
2. Hjälplinjer ska upprättas för att skapa 
en säker och anonym 
kommunikationskanal mellan barn som 
är eller kan vara drabbade och 
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medlemmar av relevanta 
civilsamhällesorganisationer eller lokala 
stödnätverk.

Or. en

Ändringsförslag 309
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder ställs till förfogande i 
syfte att förhindra och minimera riskerna 
för upprepade brott av sexuell natur mot 
barn. Sådana program eller åtgärder ska 
vara tillgängliga när som helst under de 
straffrättsliga förfarandena, både i och 
utanför fängelser, i enlighet med de 
villkor som fastställs i nationell 
lagstiftning.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder ställs till förfogande i 
syfte att förhindra och minimera riskerna 
för upprepade brott av sexuell natur mot 
barn.

Or. de

Motivering

Terapeutiska åtgärder under häktningstiden är problematiska: De måste löpa under en viss 
tid och är med tanke på häktningens obestämda varaktighet knappast meningsfulla. Vidare 
går ett avgörande som vunnit laga kraft i regel hand i hand med omplacering, vilket innebär 
att kontinuiteten i terapin inte kan garanteras. Dessutom skulle detta i vissa fall strida mot 
oskuldspresumtionen och gärningsmannens rättigheter inom ramen för det straffrättsliga 
förfarandet (t.ex. rätten att tiga).

Ändringsförslag 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
personer som dömts för de brott som avses 
i artiklarna 3–7, i de fall det är lämpligt 
med hänsyn till den bedömning som avses 
i punkt 1,

3. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att det i samband 
med straffrättsliga domstolsförfaranden 
som rör något av de brott som avses i 
artiklarna 3–7 är möjligt att, för att i 
görligaste mån förebygga sekundär 
viktimisering, besluta att

Or. en

Ändringsförslag 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) får fullständig information om skälen 
till förslaget att ge dem tillgång till de 
specifika programmen eller åtgärderna,

c) visuell kontakt mellan brottsoffer och 
förövare, även under avläggande av 
vittnesmål som vid förhör och motförhör, 
i görligaste mån ska undvikas, om detta är 
nödvändigt, särskilt genom användning 
av lämplig kommunikationsteknik.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att spärra tillträdet till webbsidor som 
innehåller barnpornografi

Att ta bort webbsidor som innehåller 
barnpornografi

Or. en
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Ändringsförslag 313
Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att spärra tillträdet till webbsidor som 
innehåller barnpornografi

Tekniska åtgärder för att ta bort
webbplatser som innehåller material som 

visar övergrepp på barn

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att spärra tillträdet till webbsidor som 
innehåller barnpornografi

Åtgärder mot webbplatser som innehåller 
bilder på barn som utsätts för övergrepp

Or. en

Ändringsförslag 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att spärra tillträdet till webbsidor som 
innehåller barnpornografi

Tekniska åtgärder för att ta bort
webbplatser som innehåller material som 

visar sexuella övergrepp på barn

Or. en
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Ändringsförslag 316
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att spärra tillträdet till webbsidor som 
innehåller barnpornografi

Tekniska åtgärder för att ta bort
barnpornografi på Internet

Or. en

Ändringsförslag 317
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi.
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att
webbplatser som innehåller eller sprider 
bilder på barn som utsätts för övergrepp 
tas bort.

Or. en

Motivering

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

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

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 319
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 

utgår
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nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi.
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. Medlemsstaterna ska vidta de rättsliga 
åtgärder som är nödvändiga för att se till
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider bilder på barn som utsätts för 
övergrepp tas bort vid källan.

Or. en

Ändringsförslag 321
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att
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tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi.
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

webbplatser som innehåller eller sprider 
barnpornografi tas bort.

Or. en

Ändringsförslag 322
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi.
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras om 
orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att
webbplatser som innehåller eller sprider 
barnpornografi tas bort i enlighet med 
nationella förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. Medlemsstaterna ska vidta de rättsliga 
åtgärder som är nödvändiga för att snabbt 
och vid källan ta bort material som visar 
sexuella övergrepp på barn och som finns 
lagrat hos eller sprids via Internetsidor 
som ligger på servrar i eller utanför EU. 
Avlägsnandet vid källan ska omfattas av 
tydliga rättsliga och judiciella 
skyddsåtgärder, särskilt för att se till att 
bevis sparas för brottsutredningsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 324
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi.
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att skildringar där 
personer under 18 år utsätts för sexuella 
handlingar i elektroniska informations-
och kommunikationstjänster omedelbart 
tas bort. Borttagandet av sådant innehåll
ska ske i enlighet med nationella 
förfaranden och med lämpliga 
skyddsåtgärder så att borttagandet
begränsas till det absolut nödvändiga.
Dessutom ska EU förhandla med 
tredjeländer om att snabbt ta bort sådant 
innehåll från servrar på deras territorium. 
Vidare ska medlemsstaterna, EU:s organ 
och Europol förstärka sitt samarbete med 
internationella telefonjourer, t.ex. Inhope, 
i syfte att snabbt kunna ta bort sådant 
innehåll.
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Or. de

Ändringsförslag 325
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att försäkra sig om 
ett säkert och snabbt borttagande av de 
webbplatser som innehåller eller sprider 
barnpornografi. I avvaktan på att 
webbplatserna tas bort ska 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att se 
till att tillgången till de webbplatser som 
innehåller eller sprider barnpornografi 
spärras för användarna inom 
medlemsstaternas territorium.
Spärrningen av tillgången ska ske i 
överensstämmelse med de tekniska 
egenskaperna och vara begränsad till det 
som är nödvändigt i det enskilda fallet. 
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
samordna snabba insatser (det europeiska 
systemet för tidig varning) av 
medlemsstaternas myndigheter i de fall 
där värdservern eller sökmotorn finns i en 
annan medlemsstat än den där anmälan 
gjorts.

Or. it

Ändringsförslag 326
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att skildringar där 
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tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi.
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

personer under 18 år utsätts för sexuella 
handlingar i elektroniska informations-
och kommunikationstjänster omedelbart 
tas bort. Borttagandet av sådant innehåll
ska ske i enlighet med nationella 
förfaranden och med lämpliga 
skyddsåtgärder så att borttagandet
begränsas till det absolut nödvändiga.
Dessutom ska EU förhandla med 
tredjeländer om att snabbt ta bort sådant 
innehåll från servrar på deras territorium.
Vidare ska medlemsstaterna, EU:s organ 
och Europol förstärka sitt samarbete med 
internationella telefonjourer, t.ex. Inhope, 
i syfte att snabbt kunna ta bort sådant 
innehåll.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
avbildningar av sexuella handlingar med 
personer under 18 år i elektroniska 
informations- och kommunikationsnät
omedelbart tas bort. Avlägsnandet av 
sådant innehåll ska ske i enlighet med 
nationella förfaranden och med lämpliga 
skyddsåtgärder för att se till att det
begränsas till vad som är absolut 
nödvändigt. Dessutom ska EU förhandla 
med tredjeländer om att snabbt ta bort 
sådant innehåll från servrar på deras 
territorium. Vidare ska medlemsstaterna, 
EU:s institutioner och Europol förstärka 
sitt samarbete med internationella 
telefonjourer, t.ex. Inhope, i syfte att 
snabbt kunna ta bort sådant innehåll.



AM\854749SV.doc 155/163 PE456.647v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 328
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras om 
orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. När det inte är möjligt att ta bort 
webbsidor som innehåller eller sprider 
barnpornografi ska medlemsstaterna vidta 
nödvändiga åtgärder, genom lagstiftning 
eller på annat sätt, för att se till att 
tillgången till webbplatser som innehåller 
eller sprider barnpornografi kan spärras 
för Internetanvändarna på deras 
territorium. Spärrningen av tillgången ska 
omfattas av lämpliga grundläggande 
rättigheter och andra skyddsåtgärder, 
särskilt för att se till att den, med hänsyn 
till tekniska karakteristika, begränsas till 
vad som är nödvändigt och 
proportionerligt, att användarna 
informeras om orsaken till spärrningen och 
att innehållsleverantörerna, så långt 
möjligt, informeras om möjligheten att 
överklaga den, i sista hand genom 
domstolsprövning.

Or. en

Motivering

Denna ändring möjliggör frivilliga branschavtal eller självreglering.

Ändringsförslag 329
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
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som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras om 
orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

som är nödvändiga för att se till att 
webbplatser som innehåller eller sprider 
barnpornografi tas bort vid källan. Alla 
webbsidor som innehåller bilder som visar 
sexuella övergrepp på barn från 
ett EU-land ska tas bort. För att slå vakt 
om barnets bästa får medlemsstaterna 
dessutom införa rutiner för att i enlighet 
med nationell lagstiftning spärra 
tillgången för Internetanvändare på sitt 
territorium till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi.
Spärrningen av tillgången ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras om 
orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

Or. en

Ändringsförslag 330
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska undersöka 
riskerna och de eventuella nackdelarna 
med spärrning av webbplatser. 
Undersökningen ska innehålla en 
bedömning av risken för en urholkning av 
de demokratiska rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 331
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
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Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. Andra åtgärder för att förhindra 
tillgången till sådant material, till exempel 
Internetspärrar, tillhör medlemsstaternas
ansvarsområde. En förutsättning för detta 
är att man har vidtagit alla rimliga 
åtgärder för att ta bort materialet och 
därmed i tillräcklig utsträckning har 
bevisat att det är omöjligt att ta bort det; 
dessutom ska åtgärderna begränsas till 
vad som är absolut nödvändigt och ha 
beslutats av domare, och de personer som 
berörs av åtgärden ska informeras om 
anledningen. De berörda ska ha rätt att få 
saken prövad i domstol.

Or. de

Ändringsförslag 332
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. Andra åtgärder för att förhindra 
tillgången till sådant material, till exempel 
Internetspärrar, tillhör medlemsstaternas 
ansvarsområde. En förutsättning för detta 
är att man har vidtagit alla rimliga 
åtgärder för att ta bort materialet och 
därmed i tillräcklig utsträckning har 
bevisat att det är omöjligt att ta bort det;
dessutom ska åtgärderna begränsas till 
vad som är absolut nödvändigt och ha 
beslutats av domare, och de personer som 
berörs av åtgärden ska informeras om 
anledningen. De berörda ska ha rätt att få 
saken prövad i domstol.

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

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. När det inte är möjligt att ta bort 
webbsidor som innehåller eller sprider 
barnpornografi ska medlemsstaterna vidta 
nödvändiga åtgärder, genom lagstiftning 
eller på annat sätt, för att se till att 
tillgången till webbplatser som innehåller 
eller sprider barnpornografi kan spärras 
för Internetanvändarna på deras 
territorium. Spärrningen av tillgången 
ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, 
särskilt för att se till att den, med hänsyn 
till tekniska karakteristika, begränsas till 
vad som är nödvändigt, att användarna 
informeras om orsaken till spärrningen 
och att innehållsleverantörerna, så långt 
möjligt, informeras om möjligheten att 
överklaga den.

Or. en

Ändringsförslag 334
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. I väntan på ett avlägsnande ska 
medlemsstaterna vidta kompletterande
åtgärder för att se till att tillgången till 
webbplatser som innehåller eller sprider 
bilder som visar övergrepp på barn 
spärras för Internetanvändarna på deras 
territorium. Spärrningen av tillgången 
ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, 
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särskilt för att se till att den, med hänsyn 
till tekniska karakteristika, begränsas till 
vad som är nödvändigt, att användarna 
informeras om orsaken till spärrningen 
och att innehållsleverantörerna, så långt 
möjligt, informeras om möjligheten att 
överklaga den.

Or. en

Justification

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

Ändringsförslag 335
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. I väntan på ett avlägsnande ska 
medlemsstaterna vidta de kompletterande
åtgärder som är nödvändiga för att se till 
att tillgången till webbplatser som 
innehåller eller sprider barnpornografi utan 
dröjsmål spärras för Internetanvändarna 
på deras territorium. Spärrningen av 
tillgången ska omfattas av lämpliga 
skyddsåtgärder, särskilt för att se till att 
den, med hänsyn till tekniska 
karakteristika, begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
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den.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. Om medlemsstaterna vidtar ytterligare 
åtgärder för att begränsa tillgången för 
Internetanvändare på sitt territorium till 
Internetsidor som innehåller eller sprider 
material som visar sexuella övergrepp på 
barn, ska dessa åtgärder vara nödvändiga, 
genomblickbara, proportionerliga och 
lagfästa och omfattas av 
domstolsprövning i enlighet med 
medlemsstaternas rättssystem.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
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Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. Om det visar sig omöjligt att ta bort 
innehåll vid källan får medlemsstaterna, 
om detta föreskrivs i lag och är 
nödvändigt, dessutom införa 
proportionerliga och genomblickbara 
rutiner för att begränsa tillgången för 
Internetanvändare på sitt territorium till 
Internetsidor som innehåller eller sprider
bilder som visar övergrepp på barn.

Or. en

Ändringsförslag 338
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna, inom en 
lämplig ram för lagstiftning, reglering 
och självreglering, vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att se till att webbplatser
som innehåller eller sprider barnpornografi 
och som ligger på servrar på deras 
territorium tas bort och även försöka få 
bort sådana sidor som ligger på servrar 
utanför deras territorium.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget gör det möjligt för medlemsstaterna att ta bort webbsidor och tar även 
fasta på att åtgärder utanför det egna territoriet kan bli svårare.

Ändringsförslag 339
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Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
Internetsidor som innehåller eller sprider 
barnpornografi tas bort vid källan.

Or. en

Ändringsförslag 340
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
Internetsidor som innehåller eller sprider 
barnpornografi tas bort vid källan.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla åtgärder som vidtas i enlighet 
med punkterna 1 och 2 ska respektera de 
grundläggande rättigheterna och 
friheterna för fysiska personer, såsom 
dessa garanteras i Europeiska 
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konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och i unionsrättens allmänna 
principer. Åtgärderna ska kunna bli 
föremål för ett beslut i förväg, bland 
annat genom rätten till effektiv och snabb 
domstolsprövning.

Or. en

Ändringsförslag 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska lägga fram en årlig 
rapport för Europaparlamentet om vilka 
åtgärder medlemsstaterna vidtagit för att 
ta bort material som visar sexuella 
övergrepp på barn från Internetsidor.

Or. en


