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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su seksualine 
prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria 
panaikinamas Pamatinis sprendimas 2004/68/TVR
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0094),

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

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Kultūros ir švietimo komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones 
(A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) Seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų 
seksualinis išnaudojimas, įskaitant vaikų 
pornografiją, yra sunkūs pagrindinių teisių 
pažeidimai, pirmiausia – vaiko gerovei 
būtinų, kaip teigiama Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvencijoje ir jos 
fakultatyviniuose protokoluose, Europos 
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pažeidimai. Tarybos vaikų apsaugos nuo seksualinio 
išnaudojimo ir seksualinės prievartos 
konvencijoje bei ES pagrindinių teisių 
chartijoje (Chartijoje), teisių į apsaugą ir 
globą pažeidimai.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paminėti ir kitas vidaus priemones, ypač 2007 m. Europos Tarybos vaikų apsaugos 
nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos konvenciją, kuri yra moderniausia 
tarptautinė priemonė šioje srityje.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Chartijos nuostatoms pagal Europos 
Sąjungos sutarties 6 straipsnį įgijus 
teisiškai privalomą pobūdį, prasidėjo 
naujas etapas vaikų apsaugos srityje, nes į 
Chartijos 24 straipsnio 2 dalį buvo 
įtrauktas vaiko apsaugos aspektas. Be to, 
Europos Vadovų Tarybos patvirtintoje 
daugiametėje Stokholmo programoje 
„Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir 
saugumui“ aiškus prioritetas teikiamas 
kovai su vaikų seksualine prievarta ir 
seksualiniu išnaudojimu bei vaikų 
pornografija. 
_________

¹ OL L 115, 2010 5 4, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES pagrindinių teisių chartija įgijo visiškai teisiškai privalomą 
pobūdį, o Chartijos 24 straipsnyje numatyta, kad visuose valstybės ar privačių institucijų 
veiksmuose, susijusiuose su vaikais, pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko interesais.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Reikėtų stiprinti nukentėjusių vaikų 
teises baudžiamajame procese, įskaitant, 
be teisių, numatytų Pagrindų 
sprendime 2001/220/TVR, tokias teises 
kaip privalomos ir nemokamos teisinės 
konsultacijos bei atstovavimas visose 
vaikų seksualinės prievartos ir seksualinio 
išnaudojimo bylose.

Or. en

Pagrindimas

Nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo nukentėjusių vaikų teisinės konsultacijos ir 
atstovavimas turėtų būti privalomas ir nemokamas visais atvejais, nes vaikui reikalingos 
tokios konsultacijos ir atstovavimas, kad jis visapusiškai suprastų savo teises ir jomis 
naudotųsi.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
vaikų teisės būtų skatinamos ir saugomos 
nuo bet kokios seksualinės prievartos ir 
seksualinio išnaudojimo pasiekiant 
aukščiausią prevencijos lygį. Ši direktyva 
turėtų būti laikoma dalimi integruotų 
veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti 
prevenciją, ypač vykdant atitinkamas 
mokyklų švietimo programas, taip pat 
įgyvendinant įprastą švietimo sistemą, 
vykdant sąmoningumo ugdymo 
kampanijas, mokslinius tyrimus, 
keičiantis geriausia patirtimi ir vykdant 
viešųjų institucijų bei nevyriausybinių 
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organizacijų, paslaugų teikėjų ir kelionių 
organizavimo veiklos vykdytojų 
bendradarbiavimą, kiek tai susiję su 
seksualinės prievartos, seksualinio 
išnaudojimo ir vaikų pornografijos 
pavojumi, taip pat nukentėjusių teisėmis 
ir priemonėmis, kurių reikia imtis tokios 
prievartos ar įtariamos prievartos atveju. 
Šios priemonės turėtų būti skirtos visoms 
susijusioms šalims, įskaitant vaikus, tėvus 
ir švietimo sistemos darbuotojus. Tie patys 
tikslai turėtų būti laikomi neatskiriama 
Sąjungos derybų su trečiosiomis šalimis 
dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos, apimančios baudžiamuosius aspektus ir prevencines priemones, skirtas apsaugoti 
vaikus nuo prievartos, turėtų būti laikomos integruoto požiūrio dalimi siekiant tikslų pagal 
2007 m. Europos Tarybos Lansarotės konvenciją siekiant skatinti asmenų, kurie nuolat 
bendrauja su vaikais švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, teisminiame ir teisėtvarkos 
sektoriuose bei srityse, susijusiose su sportu, kultūra ir laisvalaikio veikla, informuotumą apie
apsaugą ir vaikų teises.

Pakeitimas5

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Turėtų būti palengvintas nusikalstamų 
veikų tyrimas ir kaltinimų pareiškimas 
baudžiamosiose bylose, atsižvelgiant į tai, 
kad vaikams aukoms sunku apskųsti 
prievartą prieš juos naudojančius asmenis, 
ir į kaltininkų anonimiškumą kibernetinėje 
erdvėje. Siekdamos užtikrinti šioje 
direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą,
valstybės narės turėtų skatinti visus 
asmenis, kurie sąžiningai įtaria ar žino 
apie vaiko seksualinę prievartą ar 
išnaudojimą, pranešti apie tai 
kompetentingoms tarnyboms. Turėtų būti 
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stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, 
banko sąskaitų kontrolė ir kiti finansiniai 
tyrimai.

skatinama pranešimo apie vaikų 
seksualinę prievartą ir seksualinį 
išnaudojimą ir pagalbos vaikams sistema, 
t. y. Sąjungos pagalbos telefonu linijos 
(pranešimams apie dingusius vaikus 
telefono numeris – 116 000, nusikaltimo 
aukoms – 116 006 ir vaikams – 116 111), 
numatytos 2007 m. vasario 15 d. 
Komisijos sprendime 2007/116/EB dėl 
nacionalinio skaitmenimis 
116 prasidedančio numerių intervalo 
rezervavimo suderintų socialinių 
paslaugų suderintiems numeriams1 su 
pakeitimais, padarytais 2009 m. 
lapkričio 30 d. Sprendimu 2009/884/EB2, 
ir atsižvelgiama į jų veikimo patirtį.
___________

1 OL L 49, 2007 2 17., p. 30. 
2 OL L 317, 2009 12 3, p. 46.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pabrėžtas skatinimas pranešti apie vaikų seksualinės prievartos ir išnaudojimo 
atvejus. Todėl reikėtų nagrinėti ir atsižvelgti į esamas ES priemones (socialinę vertę turinčius 
telefono numerius).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Veiksmingos tyrimo priemonės ir 
visapusiškas tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas siekiant užtikrinti 
greitą ir veiksmingą prieigą prie 
informacijos apie teistumą ir tarptautinių 
vaikų prievartos duomenų bazių turėtų 
būti prieinami asmenims, atsakingiems už 
tokių nusikalstamų veikų tyrimą ir 
persekiojimą, nes vaikai, kaip patvirtino 
Europos žmogaus teisių teismas, turi teisę 
į valstybės apsaugą taikant veiksmingas 
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atgrasomąsias priemones nuo tokių 
sunkių kišimosi į esmines jų asmeninio 
gyvenimo sritis rūšių. Tokios priemonės 
galėtų apimti interneto naudotojų 
tapatybės atskleidimą, slaptas operacijas, 
pranešimų perėmimą, slaptą stebėjimą, 
įskaitant elektroninį stebėjimą, banko 
sąskaitų kontrolę ir kitus finansinius 
tyrimus, atsižvelgiant į proporcingumo 
principą ir vykdant teisminę peržiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Tyrimo priemonių taikymas turėtų būti įrašytas į atskirą konstatuojamąją dalį, nurodant jų 
ribas pagal pagrindinius žmogaus teisių principus, pvz. proporcingumo ir teisminės peržiūros 
principus. Dėl nusikaltimų pobūdžio ir keleto atvejų, kai pritrūko valstybių narių bendravimo 
nustatant pedofilų tapatybes, reikia skatinti tarpvalstybinę nacionalinės policijos žvalgybos 
sistemą siekiant užtikrinti visapusišką bendradarbiavimą įgyvendinant tyrimo sistemas, kad 
būtų užkirstas kelias rizikai, užtikrintas pažeidėjų tapatybes nustatymas ir nukentėjusiųjų 
tapatybės nustatymas ir apsauga.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Turėtų būti pakeistos jurisdikcijos 
nuostatos, siekiant užtikrinti, kad prievartą 
prieš vaikus naudojantys asmenys arba 
išnaudotojai iš ES būtų persekiojami, net 
jeigu nusikaltimus įvykdo ne ES, 
pirmiausia užsiimdami vadinamuoju sekso 
turizmu.

(9) Turėtų būti iš dalies pakeistos taisyklės 
dėl jurisdikcijos, siekiant užtikrinti, kad 
prievartą prieš vaikus naudoję arba juos 
išnaudoję asmenys iš Europos Sąjungos 
būtų persekiojami, net jeigu nusikaltimus 
įvykdo ne Europos Sąjungoje, visų pirma 
užsiimdami vadinamuoju vaikų sekso 
turizmu. Prieš vaikus įvykdytos 
nusikalstamos veikos kelionių į užsienį 
metu turėtų būti laikomos įvykdytomis 
atsakomybę sunkinančiomis 
aplinkybėmis.

Or. en

Pagrindimas

Vaikų sekso turizmas auga nerimą keliančiu greičiu ir kelia katastrofiškas pasekmes 
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milijonams vaikų visame pasaulyje. Konstatuojamojoje dalyje turėtų būti pabrėžta, kad 
siekiant padidinti šios praktikos prevenciją labai svarbu sustiprinti atgrasomąsias priemones 
nustatant didesnes sankcijas už nusikaltimus, kurie įvykdomi keliaujant užsienyje.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Vaikų aukų apsaugos priemonės ir 
teisingumo sistemos, kurios darbuotojai 
su jomis bendrauja, pritaikymo priemonės
turėtų būti priimamos įvertinus jų 
poreikius ir atsižvelgiant į jų teisę būti 
apsaugotoms nuo pasikartojančios 
viktimizacijos pavojaus, ypač pažeidžiant 
jų privatumą, bei suteikiant jų 
nuomonėms ir požiūriams deramos 
svarbos, kaip, pvz., numatyta JT Gairėse 
dėl teisingumo bylose, kai yra 
nukentėjusių vaikų ir vaikų nusikaltimo 
liudytojų, ir Europos Tarybos Ministrų 
komiteto gairėse dėl vaikams palankaus 
teisingumo. Vaikams aukoms turėtų būti 
suteiktos galimybės lengvai naudotis 
teisine gynyba, įskaitant nemokamas 
teisines konsultacijas, atstovavimą ir 
interesų konfliktų sprendimo priemones 
prievartos šeimoje atvejais. Šiuo požiūriu 
jos turėtų būti visapusiškai informuotos 
apie savo teises, joms prieinamas 
paslaugas, teismo proceso eigą ir išvadas, 
joms turėtų būti suteiktos teisinės 
konsultacijos ir jos turėtų būti 
atstovaujamos kreipiantis dėl 
kompensacijos. Be to, vaikai aukos turėtų 
būti apsaugoti nuo sankcijų – pavyzdžiui, 
nacionalinės teisės aktais dėl imigracijos ir 
prostitucijos, jeigu apie savo atvejį praneša 
kompetentingoms institucijoms. Be to, 
dalyvaudami baudžiamosiose bylose vaikai 
aukos neturėtų patirti papildomos traumos 
dėl apklausų ar matydami teisės 
kaltininkus.
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Or. en

Pagrindimas

Turi būti vengiama antrinės viktimizacijos. Taip pat turėtų būti pabrėžta, kad teisingumo 
sistema, kurios darbuotojai bendrauja su vaikais ir ypač su vaikais aukomis, turi būti 
pritaikyta jų poreikiams, kaip numatyta neseniai priimtose Europos Tarybos Ministrų 
komiteto gairėse dėl vaikams palankaus teisingumo, kurioms pritarė Europos Komisija ir ES 
Pagrindinių teisių agentūra. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Nuo seksualinės prievartos ir 
seksualinio išnaudojimo nukentėję vaikai 
turėtų gauti trumpalaikę ir ilgalaikę 
pagalbą. Bet kokia žala, padaryta 
įvykdžius vaiko seksualinę prievartą ir 
seksualinį išnaudojimą, yra svarbi ir į ją 
turi būti atkreiptas dėmesys. Dėl žalos, 
padarytos įvykdžius seksualinę prievartą 
ar seksualinį išnaudojimą, pobūdžio tokia 
pagalba turi būti teikiama tiek, kiek ji yra 
reikalinga vaikui, kad jis visiškai 
pasveiktų fiziniu ir psichologiniu 
požiūriais, ir prireikus gali būti teikiama 
net kai vaikas taps suaugusiu.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pabrėžti nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo nukentėjusių vaikų ilgalaikį 
pagalbos poreikį.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) Valstybės narės turėtų nustatyti 
prevencines apsaugos priemones pagal 
savo nacionalinę teisę siekdamos išvengti 
nukentėjusių vaikų ir nusikalstamą veiką 
padariusių asmenų kontakto prasidėjus 
baudžiamajam procesui, net prieš 
priimant nuosprendį. Nukentėję vaikai ir 
jų šeimos turėtų galėti pasinaudoti 
tarpvalstybine apsauga nuo jiems žalą 
padariusių nusikalstamos veikos 
vykdytojų panaudojant Europos arešto 
orderį.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti vaikų ir jų šeimų apsaugos poreikį jau pranešimo apie nusikaltimą metu dar 
prieš priimant nuosprendį.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) Vaikų pornografija, kurią sudaro
vaikų seksualinės prievartos medžiaga, yra 
konkrečios rūšies turinys, kurio negalima 
laikyti nuomonės išraiška. Siekiant užkirsti 
kelią tokiai pornografijai, būtina užtikrinti, 
kad iš interneto būtų visiškai pašalinti 
tokie vaizdai. Be to, valstybės narės gali 
taikyti priemones, kurios, jų manymu, yra 
labiausiai tinkamos siekiant nedelsiant 
įsikišti ir sustabdyti tolesnę vaizdo 
peržiūrą ir įsirašymą, kad būtų užkirstas 
kelias aukai daromai tolesnei žalai. Bet 
kuriuo atveju jos nedelsiant turėtų pradėti 
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pirmiausia glaudžiau bendradarbiaudama 
su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis turėtų siekti sudaryti 
palankias sąlygas trečiųjų šalių 
institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant 
palankesnių sąlygų sudarymą 
kompetentingoms teisminėms ar policijos 
institucijoms nurodyti blokuoti prieigą 
arba interneto paslaugų teikėjų rėmimą ir 
skatinimą sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie tokių interneto tinklalapių.
Siekiant šalinti ir blokuoti prievartos prieš 
vaikus turinį, turi būti kuriamas ir
stiprinamas viešųjų institucijų 
bendradarbiavimas, pirmiausia siekiant, 
kad svetainių, kuriose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, nacionaliniai 
sąrašai būtų kuo išsamesni ir kad būtų 
išvengta veiklos dubliavimo. Taikant tokias 
priemones būtina atsižvelgti į galutinių 
naudotojų teises, laikytis esamų teisinių ir 
teisminių procedūrų, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.

procedūras, kad iš šaltinio būtų visiškai 
pašalinti vaizdai, ir nustatyti nusikaltėliai. 
ES pirmiausia glaudžiau 
bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis turėtų 
siekti sudaryti palankias sąlygas trečiųjų 
šalių institucijoms veiksmingai pašalinti jų 
teritorijoje pagrindiniuose kompiuteriuose 
esančias interneto svetaines, kuriose yra 
vaikų pornografijos. Tačiau kadangi, 
nepaisant tokių pastangų, pašalinti vaikų 
pornografijos turinio šaltinį sunku, jeigu 
pirminė medžiaga yra ne Europos 
Sąjungoje, turėtų būti nustatyti prieigos iš 
Sąjungos teritorijos prie interneto 
tinklalapių, kuriuose, kaip nustatyta, yra 
vaikų pornografijos arba kuriais tokia 
pornografija platinama, blokavimo 
mechanizmai. Šiuo tikslu tinkama naudoti 
įvairius mechanizmus, įskaitant paramą 
teisminėms ir policijos institucijoms 
vertinant pažangiausius tyrimo būdus, 
pvz., vaizdo DNR ir palankios sąlygos 
keitimuisi geriausia patirtimi. Interneto 
paslaugų teikėjai turėtų būti skatinami 
savanoriškai sukurti elgesio kodeksus ir 
gaires, pagal kuriuos būtų blokuojama 
prieiga prie interneto tinklalapių, kuriuose 
vaizduojama vaikų pornografija. Siekiant 
šalinti ir blokuoti prievartos prieš vaikus 
turinį, turi būti kuriamas ir stiprinamas 
viešųjų institucijų bendradarbiavimas, 
pirmiausia siekiant, kad svetainių, kuriose 
yra vaikų pornografijos medžiagos, 
nacionaliniai sąrašai būtų kuo išsamesni ir 
kad būtų išvengta veiklos dubliavimo.
Taikant tokias priemones būtina atsižvelgti 
į galutinių naudotojų teises, laikytis esamų 
teisinių ir teisminių procedūrų, taip pat 
Europos žmogaus teisių konvencijos ir ES 
pagrindinių teisių chartijos. Pagal 
Saugesnio interneto programą sukurtas 
specialiųjų linijų tinklas – taip siekiama 
rinkti informaciją, taip pat užtikrinti 
ataskaitų dėl pagrindinių rūšių neteisėto 
turinio internete teikimą ir keitimąsi jomis.
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Or. en

Pagrindimas

Even if the main aim shall be the complete removal of images from the web, it corresponds to 
the interest of the child that images will be made inaccessible within the shortest time. 
Therefore, MS should be allowed, in addition to trying to remove the images from the web, to 
proceed as well to blocking of the images if this corresponds to the interest of the child. The 
latest developments of ICT allows the tracking of a small part of the same pictures in the web 
with a technique called pictures DNA, and it would be important that those techniques would 
be available and exchanged between EU MS' authorities.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Bet kokie asmens duomenys, 
tvarkomi įgyvendinant šią direktyvą, turi 
būti saugomi pagal 2008 m. lapkričio 
27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2008/977/TVR dėl asmens duomenų, 
tvarkomų vykdant policijos ir teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, 
apsaugos1 ir remiantis principais, 
numatytais 1981 m. sausio 28 d. Europos 
Tarybos konvencijoje dėl asmenų 
apsaugos ryšium su asmens duomenų 
automatizuotu tvarkymu, kurią yra 
ratifikavusios visos valstybės narės. 

_________________

1 OL L 350, 2008 12 30, p. 60.

Or. en

Pagrindimas

Bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą turi visiškai atitikti ES ir Europos 
Tarybos duomenų apsaugos standartus.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Ši direktyva turėtų visapusiškai 
papildyti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2011/.../ES dėl prekybos 
žmonėmis prevencijos ir kovos su ja, kuri 
pakeičia Pamatinį sprendimą 
2002/629/TVR, nes kai kurios prekybos 
žmonėmis aukos taip pat buvo nuo 
seksualinės prievartos ir seksualinio 
išnaudojimo nukentėję vaikai.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pabrėžta, kad ši direktyva ir direktyva dėl prekybos žmonėmis sudaro tos pačios 
kovos prieš nusikaltimus dalį, ypač todėl, kad prekyba žmonėmis gali būti vaikų seksualinės 
prievartos ir išnaudojimo dalis.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas
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Reikėtų pabrėžti poreikį apsaugoti vaikus.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) lytinė pilnametystė – nacionalinėje 
teisėje nustatytas amžius, kai galima 
lytiškai santykiauti;

Or. en

Pagrindimas

Kaip reikalaujama Europos Tarybos Lansarotės konvencijoje ir siekiant tiksliai apibrėžti 3–
7 straipsnių nuostatų dėl nusikalstamų veikų turinį, reikia paaiškinti, kas yra lytinė 
pilnametystė. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
Article 2 – point b – introductory part

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaikų pornografija – b) vaikų pornografija arba prievartos prieš 
vaikus medžiaga –

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų naudoti ir skatinti naudoti naują ir tinkamesnį terminą „prievartos prieš vaikus 
medžiaga“. 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už sąlygų vaikui dalyvauti 
pornografiniame renginyje sudarymą 

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

baudžiama laisvės atėmimo bausmėmis, 
kurių didžiausia ne trumpesnė kaip treji
metai.

Or. en

Pagrindimas

Už vaikų prievartą ir išnaudojimą turėtų būti taikomos griežtesnės bausmės.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Už vaikų prievartą ir išnaudojimą turėtų būti taikomos griežtesnės bausmės.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Už vaikų prievartą ir išnaudojimą turėtų būti taikomos griežtesnės bausmės.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Už vaikų prievartą ir išnaudojimą turėtų būti taikomos griežtesnės bausmės.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Už vaikų prievartą ir išnaudojimą turėtų būti taikomos griežtesnės bausmės.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Už vaikų prievartą ir išnaudojimą turėtų būti taikomos griežtesnės bausmės.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Už informacinėmis ir ryšių 
technologijomis besinaudojančio 
suaugusiojo siūlymą susitikti su vaiku 
3 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 6 dalyje 
nurodytų nusikalstamų veikų padarymo 
tikslu, jeigu po pasiūlymo imtasi realių 
veiksmų, kad toks susitikimas įvyktų, 
baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip 
vienerių metų laisvės atėmimo bausme. 

1a. Jei įrodoma, kad nusikalstamą veiką 
padaręs asmuo tyčia naudojo 
technologines priemones dideliam vaikų 
skaičiui pasiekti, kad padidintų savo 
galimybes įvykdyti nusikaltimą, valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad, nepaisant 
ankstesnių nuosprendžių už tą patį 
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nusikaltimą,, šie veiksmai būtų laikomi 
atsakomybę sunkinančiu veiksniu ir už 
juos turėtų būti taikoma didesnė bausmė 
nei už paprastą nusikaltimą mezgant 
ryšius su vaikais seksualiniais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Už šiuos vadinamuosius ryšių nusikaltimus turėtų būti baudžiama didesne bausme, jei 
nusikaltimas vykdomas sistemingai siekiant susisiekti su dideliu skaičiumi vaikų, kad būtų 
padidintos galimybės.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis subsidiarumo principo ir kadangi šis klausimas priklauso valstybių narių, 
kurios laikosi skirtingų požiūrių, susijusių su tradicijomis, kompetencijai, reikėtų pridėti 
nuorodą į nacionalinės teisės aktus.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad jei 
nusikalstamą veiką, susijusią su 
5 straipsnyje numatyta vaikų 
pornografija, padaro vaikas, joms būtų 
taikomos atitinkamos alternatyvios 
priemonės, pritaikytos specialiems 
perauklėjimo poreikiams pagal 
nacionalinę teisę, deramai atsižvelgiant į 
nusikalstamą veiką padariusio asmens 
amžių, poreikį išvengti kriminalizavimo ir 
vaiko socialinės reintegracijos tikslą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į nusikalstamas veikas, susijusias su IRT naudojimu, kurios vis dažnėja tarp 
vaikų, kurie jau eina į mokyklą, ir dažnai priekabiaujant, labai svarbu nubausti už tokį elgesį 
ir imtis atitinkamų priemonių net jei nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra vaikas.

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nusikalstama veika padaryta vykdant 
organizuotą veiklą, kurios pagrindinis 
tikslas – ekonominės pajamos;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu sustabdyti prievartą patiriančių vaikų ekonominį išnaudojimą. 
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Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Vaikų sekso turizmas auga nerimą keliančiu greičiu ir kelia katastrofiškas pasekmes 
milijonams vaikų visame pasaulyje. Konstatuojamojoje dalyje turėtų būti pabrėžta, kad 
siekiant sustiprinti šios praktikos prevenciją labai svarbu sustiprinti atgrasomąsias priemones 
nustatant didesnes sankcijas už nusikaltimus, kurie įvykdomi keliaujant užsienyje.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad straipsnis taikomas profesinei veiklai, susijusiais su nuolatiniais 
ryšiais su vaikais.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad, priimdami į profesinę 
veiklą, kurią vykdant bendraujama su 
vaikais, darbdaviai turėtų turėti teisę gauti 
informaciją iš kompetentingų institucijų 
apie nuosprendžius už 3–7 straipsniuose 
minimas nusikalstamas veikas ar kitas 
priemones, susijusias su tais 
nuosprendžiais, dėl kurių asmuo negalėtų 
vykdyti veiklos, susijusios su bendravimu 
su vaikais. Jei darbo santykiuose atsirastų 
rimtas įtarimas, darbdaviai, remdamiesi 
nacionaline teise, gali paprašyti tokios 
informacijos net ir pasibaigus įdarbinimo 
procedūrai. Valstybių narių institucijos, 
taikydamos bet kokias tinkamas 
priemones ir remdamosi nacionalinės 
teisės aktais, užtikrina, kad tokią 
informaciją būtų galima gauti ir iš kitų 
valstybių narių nuosprendžių registrų.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad darbdavys turėtų visapusišką prieigą prie nuosprendžių registro ir informacijos, 
susijusios su teisių atėmimo priemonėmis savo šalyje ar kitoje ES valstybėje narėje. Be to, jei 
darbdavys po įdarbinimo gautų informacijos, kad darbuotojos, įdarbintas darbui su vaikais, 
buvo baustas už pedofiliją kitoje valstybėje narėje, jis turėtų turėti teisę paprašyti 
informacijos net ir pasibaigus įdarbinimo procedūrai.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nukrypdamos nuo Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių 
narių keitimosi informacija iš nuosprendžių 
registro organizavimo ir turinio 7 straipsnio 
2 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies, valstybės 
narės užtikrina, kad būtų visapusiškai 
bendradarbiaujama ir pateikiama visa 
informacija atsakant į kitų valstybių narių 
kompetentingų institucijų pagal 
10 straipsnio 2 dalį pateiktus prašymus. 
Su tokiu minėto pamatinio sprendimo
7 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatytu teisių 
atėmimu susiję asmens duomenys gali bet 
kokiu atveju būti panaudoti tokiu tikslu.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas visapusiškas valstybių narių bendradarbiavimas ir keitimasis prašoma 
informacija.
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Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ekonominių pajamų, gautų įvykdžius 
nusikalstamą veiką, konfiskavimą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad pajamos, gautos įvykdžius nusikaltimą, neliktų kriminalinės 
organizacijos ar asmens, kuris įvykdė tuos nusikaltimus, nuosavybe.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės imasi bet kokių 
tinkamų priemonių siekdamos sukurti 
tarptautinę vaikų seksualinio išnaudojimo 
vaizdų duomenų bazę. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įspėti policiją apie vaikų seksualinį išnaudojimą ir leisti nustatyti aukos tapatybę, 
reikia gauti greitą įspėjimą apie paslapius, kuriuose vaizduojama vaikų pornografija.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nusikalstama veika padaryta tos d) nusikalstama veika padaryta tos 
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valstybės narės teritorijoje įsisteigusio 
juridinio asmens naudai.

valstybės narės teritorijoje teisėtą būstinę 
turinčio ar joje įsisteigusio juridinio 
asmens naudai.

Or. en

Pagrindimas

Kartais įsisteigimo vieta ir teisėta būstinė nesutampa. Abiem atvejais turėtų būti užtikrinta 
jurisdikcija.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
seksualinės prievartos ir seksualinio 
išnaudojimo įvykdymo šeimoje atveju 
būtų imtasi reikalingų priemonių siekiant 
apsaugoti nukentėjusį vaiką ir kitus 
šeimos narius, kurie nedalyvavo įvykdant 
nusikalstamą veiką, ir suteikti jiems 
pagalbą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti poreikį išsaugoti psichologinę pusiausvyrą ir prievartą patyrusio vaiko 
teisę išsaugoti ryšius su savo šeimomis.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
gerbiamas nukentėjusių vaikų privatumas 
ir atvaizdas, ir užkerta kelią viešai skleisti 
bet kokią su jais susijusią informaciją, 
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kuri galėtų padėti nustatyti jų tapatybę.

Or. en

Pagrindimas

Nukentėję vaikai turi būti apsaugoti nuo visų formų jų privataus gyvenimo pažeidimo.

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas
Reikėtų įrašyti šį punktą siekiant užtikrinti, kad vaikas galėtų kalbėti nebijodamas vėl susitikti 
su nusikalstamą veiką padariusiu asmeniu.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis 21 straipsnis

Prieigos prie interneto svetainių, kuriose 
yra vaikų pornografijos, blokavimas

Prieigos prie interneto svetainių, kuriose 
yra vaikų pornografijos, pašalinimas ir
blokavimas

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

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad interneto tinklalapiai, kuriuose yra 
vaikų pornografijos arba per kuriuos ji 
platinama, būtų pašalinti. Be to, 
siekdamos apsaugoti geriausius vaiko 
interesus, valstybės narės gali nustatyti 
procedūras, kaip blokuoti interneto 



PR\854659LT.doc 29/32 PE452.564v03-00

LT

priemones, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad būtų blokuojama tai, kas būtina, kad 
naudotojai būtų informuojami apie 
blokavimo priežastį ir kad turinio teikėjai, 
kiek įmanoma, būtų informuojami apie 
galimybę užginčyti blokavimą.

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

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

Or. en

Pagrindimas
Visiškas vaizdų pašalinimas turėtų būti prioritetas. Vaiko interesams valstybės narės gali 
nedelsdamos blokuoti interneto puslapius, jei mano, kad tai atitinka geriausius vaiko 
interesus.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. BENDROSIOS PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Vaikų prievarta – tai baisus nusikaltimas, turintis įtakos vaikų ir paauglių fizinei ir psichinei 
sveikatai visą jų gyvenimą. Vaikų seksualinis išnaudojimas paverčia vaikus ar paauglius 
sekso objektais ir taip pelnijamasi iš jų kančios. Tyrimai rodo, kad 10–20 proc. nepilnamečių 
Europoje gali būti patyrę seksualinę prievartą vaikystėje. Vaikų pornografijos interneto 
svetainių skaičius auga ir kasdien internete pasirodo 200 naujų vaizdų. Tačiau tai tėra 
apytikriai duomenys. Vaizduojamos vis jaunesnio amžiaus aukos, o medžiaga tampa vis 
atviresnė, joje vaizduojama vis daugiau smurto. Apie 20 proc. už lytinius nusikaltimus 
nuteistų asmenų vėl padaro nusikaltimą. Daugelis šių nusikaltimų padaroma būtent toje 
vietoje, kurioje vaikas turėtų jaustis saugus ir saugomas. Vaikų pornografija internete tapo 
nauju reiškiniu, milžiniška ir labai realia kriminaline grėsme, apjungiančia iškreiptus skonius 
ir finansinius interesus, vis dažniau sukuriama namų sąlygomis. Šis reiškinys išnaudoja visas 
interneto suteikiamas technologines galimybes. Yra interneto svetainių, kuriose 
reklamuojamos tokios prekės kaip vaizdo įrašai, skaitmeniniai vaizdo diskai (DVD) ir 
kompaktinės plokštelės (CD) su vaikų prievartos vaizdais; be to, socialiniai tinklai, pokalbių 
forumai, naujienų grupės, adresų sąrašai naudojami pedofilų bendruomenėms sukurti arba 
informacijai platinti siekiant užmegzti ryšius su vaikais ir rasti vaikų pornografijos vietą. 
Pagaliau milžiniškais IT failais su vaizdo įrašais ir vaizdų rinkiniais galima apsikeisti tarp 
bendraamžių ir pasinaudojant FTP protokolų paslaugomis. Prie viso to galima pridėti 
daugiaformačių pranešimų paslaugą (MMS) ir naujos kartos mobiliuosius telefonus, kurie gali 
siųsti vaizdus ir vaizdo įrašus. Naudojant šias naujas mobiliąsias technologijas vaikus galima 
pasiekti net tada, kai šeima jų neprižiūri. Vaikų pornografijos nuotraukos ir vaizdo įrašai 
prieinami serveriuose visame internete ir naudotojai gali sumokėti bei įsirašyti juos į savo 
kompiuterius. Specialios programinės įrangos dėka, kuri gali perkelti pedofilų interneto 
svetaines iš vieno priimančiojo centro į kitą, šių interneto svetainių administratoriai 
dažniausiai lieka anoniminiais ir nepagaunamais. Ši grėsmė auga greitai, todėl reikia lygiai 
taip pat greitai kurti tyrimo metodus bei rengti ES ir nacionalinius teisės aktus.

2. PRANEŠĖJOS POZICIJA
Pasiūlymu dėl direktyvos siekiama sukurti ES sistemą, kurią taikant būtų užkirstas kelias visų 
formų vaikų seksualinei prievartai ir išnaudojimui bei nusikaltimams, susijusiems su vaikų 
pornografija, ir už juos patraukiama baudžiamojon atsakomybėn. Be to, pasiūlyme 
pateikiamos bendros nuostatos, kuriomis siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir apsaugoti 
aukas. Didžiąja dalimi pasiūlyme dėl direktyvos pakartojama Parlamento 2009 m. vasario 3 d. 
rekomendacija dėl kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimų ir vaikų pornografija. Į pasiūlymą 
taip pat įtraukta daug punktų iš Europos Tarybos vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo 
ir seksualinės prievartos konvencijos. Konvencijos dar neratifikavo didžioji ES valstybių 
narių dauguma, bet, nepaisant to, ji yra esminė tarptautinė priemonė, skirta padėti užtikrinti, 
kad vaikai būtų apsaugoti nuo prievartos. Įtrauktos naujos visoje Europoje pasitaikančios 
nusikalstamos veikos, ypač susijusios su nauja grėsme, kurią kelia IT ir technologijų 
naujovės. Aiškiai apibrėžiamos tokios sąvokos kaip vaikų pornografija, vaikų pornografijos 
medžiaga, vaikų prostitucija ir pornografijos renginys bei nustatomas nuoseklus minimalus 
taisyklių rinkinys siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų numatytos atitinkamos 
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vaikų apsaugos priemonės. Be to, manau, kad reikėtų įrašyti ir lytinės pilnametystės apibrėžtį; 
tai pirminis veiksnys įvertinant nusikaltimą, juo labiau – pagrindinis veiksnys priimant 
nuosprendį ir didinant bausmę už šiuos nusikaltimus. Direktyvoje nustatomos minimalios 
bausmės už 22 nusikalstamas veikas, nepažeidžiant valstybių narių teisės priimti griežtesnes 
priemones ir bausmes.
Įtraukta asmenų vykdoma prievarta, kai piktnaudžiaujama pasitikėjimu, valdžia arba įtaka 
vaikui šeimoje, už tai baudžiama kaip už naują nusikalstamą veiką. Didesnės bausmės 
taikomos asmenims, kurie įvykdo nusikalstamą veiką, susijusią su vaikais, turinčiais protinę 
arba fizinę negalią ar kurie yra išlaikytiniai.
Vaikai Europos lygiu apsaugomi nuo viliojimo. Taip pat įtraukiau specialią nuostatą dėl 
asmenų, kurie užsiima nuosekliu viliojimu, t. y. susisiekia su keletu vaikų tuo pačiu metu 
siekdami padidinti viliojimo galimybes. Asmenys, kurie buvo nuteisti už nusikalstamą veiką, 
susijusią su vaikais, turėtų negalėti vykdyti jokios veiklos, kurios metu bendraujama su 
vaikais, kai jie, pvz., išvyksta gyventi į kitą valstybę narę. Darbdaviai, įdarbinantys 
darbuotojus darbui, kurį atliekant bendraujama su vaikais, turės teisę iš kompetentingų 
institucijų gauti nuosprendžių registre esančios informacijos apie nuosprendžius už 
nusikalstamas veikas, numatytas direktyvoje, ar apie bet kokias papildomas priemones, 
susijusias su šiomis nusikalstamomis veikomis. Visos valstybės narės ir kompetentingos
institucijos turės bendradarbiauti ir greitai keistis tokia informacija. Jei kyla rimtų įtarimų 
įdarbinus darbuotoją, darbdaviai turi turėti teisę gauti informacijos ir tuo metu. Kai dėl 
juridinių asmenų atsakomybės, norėjau įtraukti papildomą sankciją nedelsiant konfiskuoti 
pornografinę medžiagą ir visas iš jų gautas pajamas. Valstybės narės turi sudaryti sąlygas 
bendradarbiavimui su nacionaliniais bankais ir pagrindinėmis kreditinių kortelių bendrovėmis 
ir jį stiprinti, kad užtikrintų, kad būtų galima susekti internetu padarytus mokėjimus, 
susijusius su nepilnamečių išnaudojimu.
Valstybės narės turės specialius teisinius įsipareigojimus nubausti už nusikalstamas veikas, 
padarytas ES piliečių ar asmenų, kurie įprastai gyvena valstybėse narėse, prieš vaikus
užsienyje, t. y. už sekso turizmą. Taip pat įtraukiau nuorodą prie atsakomybę sunkinančių 
aplinkybių, jei direktyvoje nurodyti nusikaltimai padaromi sekso turizmo aplinkybėmis. 
Kaskart, kai asmuo įsirašo ir išsaugo vaikų pornografijos vaizdus ir medžiagą, tai lyg prieš 
vaiką vėl būtų panaudojama prievarta. Pagal šią direktyvą reikalaujama nedelsiant pašalinti 
internete esančią medžiagą. Jei to negalima padaryti iš karto (atvejais, kai medžiagos 
sunaikinimas šaltinyje gali būti sudėtingas, pvz., kai teikėjai įsikūrę ne ES šalyse, kurios nėra 
pasirašiusios bendradarbiavimo susitarimo su ES), valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė blokuoti interneto svetaines. Šios svetainės turėtų būti blokuojamos pagal 
nacionalinius teisės aktus ir taikant visas privatumo apsaugos priemones. Reikalingas visų 
tinkle esančių šalių sinergija: institucijų, IT ir pašto paslaugų specialistų, policijos, interneto 
paslaugų teikėjų, bankų, finansinio tarpininkavimo paslaugų teikėjų, privačių naudotojų ir 
asociacijų. Šioje srityje labai svarbu naudoti moderniausias technologijas ir programinę 
įrangą. Turi būti naudojamos visos turimos priemonės (pati naujausia – vaizdų DNR), 
įskaitant Europos finansinė koalicija prieš vaikų pornografijos vaizdų platinimą darbą ir 
tarptautinį policijos pajėgų ir bankų institucijų bendradarbiavimą (pvz., atsekant mokėjimus).

Aukoms turi būti suteikta apsauga, pagalba ir parama vykstant tyrimams, procesui ir tolesniais 
etapais, atsižvelgiant į vaikų galimybes, poreikius ir baimes. Turi būti suteikta lengva prieiga 
prie teisių gynimo priemonių, tačiau dėl to jaunos aukos neturi kentėti dėl tolesnių traumų ar 
pasikartojančios viktimizacijos dėl savo dalyvavimo teismo procese. Taip pat svarbios 
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pagalbos ir paramos aukos šeimai priemonės. Tačiau, jei nusikaltimas įvyko šeimos aplinkoje, 
vaikas turi būti apsaugotas ir turi būti priimtas kuo tinkamiausias sprendimas dėl jo 
gyvenamosios vietos tinkamai atsižvelgiant į jo geriausius interesus ir nuomonę. Be to, visos 
apsaugos ir pagalbos priemonės turi apimti paramos priemones numanomoms prievartos ar 
išnaudojimo aukoms. Sektoriaus darbuotojai, paskirti remti vaikus visais teismo proceso 
etapais, ir darbuotojai, kurie vienaip ar kitaip bendraus su aukomis, turi būti specialiai 
apmokyti. Reikalingos atitinkamos įsikišimo ir gydymo programos siekiant išvengti 
nusikalstamų veikų pasikartojimo. Tikrasis šios direktyvos pagrindas – tai prieinama, vaikui 
palanki teisinė sistema. Valstybės narės turi imtis visų priemonių, kad sukurtų veiksmingas 
vaikų apsaugos sistemas, įskaitant įvairialypių struktūrų sukūrimą siekiant užtikrinti, kad 
aukos gautų pagalbą, kuri joms reikalinga, ilguoju ir trumpuoju laikotarpiais, arba atliekant 
darbuotojų apmokymus, arba kreipiantis į NVO dėl patirties teikiant pagalbą seksualinės 
prievartos ir išnaudojimo aukoms. Informavimo ir sąmoningumo didinimo kampanijos šia 
tema bus skirtos pilietinei visuomenei, kuri turi atlinkti ypatingą vaidmenį šiame procese.


