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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par seksuālās vardarbības 
pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, ar ko 
atceļ Pamatlēmumu 2004/68/TI
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0094),

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

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ieteikto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. un 37. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Kultūras un 
izglītības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-
0000/2010),

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Seksuāla vardarbība pret bērniem un 
bērnu seksuāla izmantošana, tostarp bērnu 
pornogrāfija, ir nopietns pamattiesību 
pārkāpums, jo īpaši attiecībā uz bērna 
tiesībām saņemt aizsardzību un gādību, 
kāda nepieciešama viņa labklājībai, kā tas 
noteikts ANO Konvencijā par bērna 
tiesībām un tai pievienotajos 
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Pamattiesību hartā. fakultatīvajos protokolos, Eiropas 
Padomes Konvencijā par bērnu 
aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un 
seksuālu vardarbību un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā (Harta).

Or. en

Pamatojums

Šeit jānorāda papildu iekšējie instrumenti, jo īpaši visjaunākais starptautiskais instruments 
šajā jomā — Eiropas Padomes 2007. gada Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu 
izmantošanu un seksuālu vardarbību.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Hartas noteikumiem kļūstot juridiski 
saistošiem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 6. pantu, sākās jauns 
posms attiecībā uz bērnu aizsardzības 
līmeni, jo Hartas 24. panta 2. punktā ir 
paredzēta bērnu aizsardzības integrēšana. 
Turklāt Eiropadomes pieņemtajā 
daudzgadu Stokholmas programmā —
atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un 
viņu aizsardzības labā1, cīņa pret seksuālu 
vardarbību pret bērniem un bērnu 
seksuālu izmantošanu, kā arī pret bērnu 
pornogrāfiju ir skaidri noteikta prioritāte. 
_________

¹ OV L 115, 4.5.2010., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, ES Pamattiesību harta kļuva pilnībā juridiski saistoša, un 
tās 24. pantā ir noteikts, ka visās valsts iestāžu vai privāto iestāžu veiktajās darbībās, kas 
attiecas uz bērniem, jāņem vērā bērna intereses.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Būtu jānostiprina cietušo bērnu 
tiesības kriminālprocesā, tostarp tādas 
tiesības papildus Pamatlēmumā 
2001/220/TI paredzētajām tiesībām kā 
obligāta un bezmaksas juridiskā palīdzība 
un pārstāvība visās lietās, kas saistītas ar 
seksuālu vardarbību pret bērniem un 
bērnu seksuālu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Juridiskajai palīdzībai bērniem, kas cietuši no seksuālas vardarbības un izmantošanas, kā arī 
šādu bērnu pārstāvībai vajadzētu būt obligātai un pieejamai bez maksas visās lietās, jo 
bērnam ir vajadzīgas šāda palīdzība un pārstāvība, lai pilnībā izprastu un izmantotu savas 
tiesības.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Dalībvalstīm vajadzētu veicināt un 
aizsargāt bērnu tiesības pret jebkāda veida 
seksuālu vardarbību un seksuālu 
izmantošanu, nodrošinot visaugstāko 
prevencijas līmeni. Šo direktīvu vajadzētu 
uzskatīt par daļu no integrētu preventīvu 
pasākumu kopuma, ko īsteno jo īpaši ar 
atbilstīgām izglītības programmām skolās, 
tostarp standarta izglītības sistēmas 
ietvaros, ar izpratnes veidošanas 
kampaņām, pētījumiem, labākās prakses 
apmaiņu un valsts iestāžu un nevalstisko 
organizāciju, pakalpojumu sniedzēju un 
ceļojumu rīkotāju sadarbību, attiecībā uz 
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seksuālas vardarbības un seksuālas 
izmantošanas, un bērnu pornogrāfijas 
draudiem, kā arī attiecībā uz cietušo 
tiesībām un pasākumiem, kas jāveic, ja 
notikusi šāda vardarbība vai pastāv 
aizdomas par to. Šādus pasākumus 
vajadzētu orientēt uz visām attiecīgajām 
pusēm, tostarp bērniem, vecākiem un 
izglītības darbiniekiem. Šie mērķi būtu 
jāuzskata par neatņemamu daļu 
Savienības sarunās ar trešām valstīm.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi, kas attiecas uz krimināltiesiskajiem aspektiem un preventīvajiem pasākumiem 
attiecībā uz bērnu aizsardzību pret vardarbību, būtu jāuzskata par daļu no integrētas pieejas 
mērķu sasniegšanai atbilstīgi 2007. gada Eiropas Padomes Lansarotes konvencijai, lai 
veicinātu to personu izpratni par bērnu aizsardzību un tiesībām, kurām ir regulāra saskarsme 
ar bērniem izglītības, veselības aprūpes, sociālās aizsardzības, tieslietu un tiesībaizsardzības 
nozarē, kā arī ar sportu, kultūru un brīvā laika nodarbēm saistītās jomās.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Būtu jāatvieglo nodarījumu 
izmeklēšana un apsūdzību izvirzīšana 
kriminālprocesā, ņemot vērā cietušo bērnu 
grūtības ziņot par vardarbību un 
likumpārkāpēju anonimitāti kibertelpā. Lai 
nodrošinātu šajā direktīvā minēto 
nodarījumu sekmīgu izmeklēšanu un 
saukšanu pie atbildības par tiem, 
dalībvalstīm būtu jārosina, lai ikviens, 
kam godprātīgi radušās aizdomas vai ir 
informācija par to, ka bērns tiek pakļauts 
seksuālai vardarbībai vai izmantošanai,
ziņot par to kompetentajiem dienestiem.
Attiecībā uz sistēmu, kas paredzēta, lai 
ziņotu par seksuālu vardarbību pret 
bērniem vai bērnu seksuālu izmantošanu 
un sniegtu palīdzību bērniem, kuriem tā 
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vajadzīga, būtu jāveicina, lai tiktu 
izmantoti Savienības tālruņa palīdzības 
vai informācijas dienesti ar numuru 
116 000 pazudušiem bērniem, 116 006 —
noziegumu upuriem un 116 111 —
bērniem, kas ieviesti ar Komisijas 
2007. gada 15. februāra Lēmumu 
2007/116/EK par valsts numuru sērijas, 
kas sākas ar „116”, rezervēšanu 
saskaņotajiem numuriem, kuri paredzēti 
saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo 
vērtību1, kurā grozījumi izdarīti ar 
2009. gada 30. novembra Lēmumu 
2009/884/EK2, un būtu jāņem vērā 
pieredze, kas gūta saistībā ar šo numuru 
izmantošanu.
___________

1 OV L 49, 17.2.2007., 30. lpp.
2 OV L 317, 3.12.2009., 46. lpp.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāuzsver rosinājums ziņot par seksuālu vardarbību pret bērniem un bērnu seksuālu 
izmantošanu. Šajā sakarā ir jāanalizē un jāņem vērā pašreizējie ES mehānismi (tālruņa 
numuri ar sociālo vērtību).

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai piekļuve sodu reģistriem un 
starptautiskām datubāzēm, kurās ir dati 
par vardarbību pret bērniem, būtu ātra un 
efektīva, būtu jānodrošina efektīvu 
izmeklēšanas instrumentu un pilnīgas 
pārrobežu sadarbības pieejamība tiem, 
kas ir atbildīgi par šādu nodarījumu 
izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības 
par tiem, jo — kā apstiprināja Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa — bērniem ir tiesības 
saņemt valsts aizsardzību, kas izpaužas kā 
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efektīva atturēšana no šādiem smagiem 
iejaukšanās veidiem viņu privātās dzīves 
būtiskos aspektos. Šādi instrumenti var 
ietvert interneta lietotāju identitātes 
atklāšanu, slepenas operācijas, sakaru 
pārtveršanu, slepenu uzraudzību, tostarp 
elektronisku uzraudzību, bankas kontu 
vai pārskaitījumu novērošanu vai citādu 
finanšu izmeklēšanu, ievērojot 
samērīguma principu un piemērojot tiesu 
uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Izmeklēšanas instrumentu piemērošana būtu jāizklāsta atsevišķā apsvērumā, norādot to 
robežas saskaņā ar tādiem cilvēka pamattiesību principiem kā samērīgums un piemērojot 
tiesu uzraudzību. Ņemot vērā noziegumu specifiku un vairākus gadījumus, kad nav īstenota 
pietiekama saziņa starp dalībvalstīm, lai identificētu pedofilus, būtu jāveicina pārrobežu 
izmeklēšanas sistēma valsts policijai, lai nodrošinātu pilnīgu sadarbību izmeklēšanas 
sistēmās un novērstu risku, garantētu nodarījumu izdarītāju identificēšanu, kā arī cietušo 
identificēšanu un aizsardzību.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Noteikumos par jurisdikciju ir jāveic 
grozījumi, lai nodrošinātu to, ka personas 
no Eiropas Savienības, kuras pastrādājušas 
vardarbību pret bērniem vai tos seksuāli 
izmantojušas, tiek krimināli vajātas, pat ja 
tās veikušas noziegumus ārpus ES, jo īpaši 
izmantojot tā dēvēto seksa tūrismu.

(9) Noteikumos par jurisdikciju ir jāveic 
grozījumi, lai nodrošinātu to, ka personas 
no Eiropas Savienības, kuras pastrādājušas 
vardarbību pret bērniem vai tos seksuāli 
izmantojušas, tiek krimināli vajātas, pat ja 
tās veikušas noziegumus ārpus ES, jo īpaši 
izmantojot tā dēvēto bērnu sekstūrismu.
Nodarījumi, kas izdarīti pret bērniem 
ārvalstu ceļojuma laikā, būtu jāuzskata 
par izdarītiem atbildību pastiprinošos 
apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Bērnu sekstūrisma attīstības temps kļūst arvien satraucošāks, un tas rada postošas sekas 
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miljoniem bērnu visā pasaulē. Jau apsvērumā vajadzētu uzsvērt — lai uzlabotu šādas prakses 
novēršanu, ir būtiski pilnveidot preventīvus pasākumus, paredzot smagākus sodus par 
noziegumiem, ja tie izdarīti ārvalstu ceļojuma laikā.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Cietušo bērnu aizsardzības pasākumi 
un pasākumi, lai tiesu sistēmu pielāgotu 
darbam ar cietušajiem bērniem, būtu
jāpieņem, ņemot vērā bērnu intereses un 
viņu vajadzību izvērtējumu, kā arī viņu 
tiesības uz aizsardzību pret turpmāku 
kaitējumu, jo īpaši viņu privātās dzīves 
aizskāruma, un pienācīgi ievērojot viņu 
viedokļus un uzskatus, kā paredzēts, 
piemēram, ANO pamatnostādnēs par 
tiesvedību lietās, kurās iesaistīti bērni, kas 
ir upuri un noziegumu liecinieki, un 
Eiropas Padomes Ministru komitejas 
pamatnostādnēs par bērniem pielāgotu 
tiesu. Cietušajiem bērniem būtu
jānodrošina atvieglota piekļuve tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, tostarp, bezmaksas 
juridiskai palīdzībai un juridiskai 
pārstāvībai, kā arī pasākumiem interešu 
konfliktu atrisināšanai, ja vardarbība notiek 
ģimenē. Šajā sakarā viņus vajadzētu 
pilnībā informēt par viņu tiesībām, viņiem 
pieejamajiem pakalpojumiem, procesa 
gaitu un rezultātiem, kā arī būtu 
jānodrošina juridiskā palīdzība un 
pārstāvība, lai pieprasītu kompensāciju. 
Turklāt cietušie bērni, kas par savu 
gadījumu ziņo kompetentajām iestādēm, 
būtu jāatbrīvo no sankcijām, ko paredz, 
piemēram, saskaņā ar valstu tiesību aktiem 
imigrācijas un prostitūcijas jomā. 
Piedalīšanās kriminālprocesā cietušajiem 
bērniem nedrīkstētu radīt papildu traumu, 
ko var izraisīt uzklausīšana vai vizuāls 
kontakts ar nodarījuma izdarītājiem.
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Or. en

Pamatojums

Jānovērš turpmāks kaitējums. Būtu arī jāuzsver, ka tiesas, kas nodarbojas ar bērniem un jo 
īpaši ar cietušajiem bērniem, ir jāpielāgo šo bērnu vajadzībām, kā paredzēts pamatnostādnēs 
par bērniem pielāgotu tiesu, kuras nesen pieņēma Eiropas Padomes Ministru komiteja un 
atzinīgi novērtēja Eiropas Komisija un ES Pamattiesību aģentūra. 

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Bērniem, kas cietuši no seksuālas 
vardarbības un seksuālas izmantošanas, 
būtu jāsaņem īstermiņa un ilgtermiņa 
palīdzība. Jebkurš kaitējums, ko radījusi 
seksuāla vardarbība pret bērnu un bērnu 
seksuāla izmantošana, ir būtisks un būtu 
jāņem vērā. Ņemot vērā seksuālas 
vardarbības un seksuālas izmantošanas 
radītā kaitējuma specifiku, šādas 
palīdzības sniegšana būtu jāturpina, cik 
ilgi nepieciešams, lai nodrošinātu bērna 
pilnīgu fizisku un psiholoģisku atlabšanu, 
un vajadzības gadījumā to var turpināt 
sniegt arī pieaugušā vecumā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver vajadzība pēc ilgtermiņa palīdzības bērniem, kas cietuši no seksuālas vardarbības 
un izmantošanas.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Dalībvalstīm būtu jāievieš preventīvi 
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aizsardzības pasākumi saskaņā ar saviem 
tiesību aktiem, lai novērstu cietušo bērnu 
un nodarījumu izdarītāju saskarsmi pēc 
kriminālprocesa sākuma, arī pirms 
sprieduma pasludināšanas. Būtu 
jānodrošina, lai cietušie bērni un viņu 
ģimenes saistībā ar Eiropas aizsardzības 
rīkojumu varētu izmantot pārrobežu 
aizsardzību pret personām, kas pret 
viņiem veikuši nodarījumus.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt bērnu un viņu ģimeņu aizsardzības nepieciešamību jau tad, kad tiek ziņots 
par noziegumu, vēl pirms sprieduma pasludināšanas.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Bērnu pornogrāfija, kas ietver pret 
bērnu vērstas vardarbības materiālus, ir 
īpaša satura materiāli, ko nevar uzskatīt par 
viedokļa izpausmi. Lai cīnītos pret bērnu 
pornogrāfiju, būtu jānodrošina, lai attēli 
tiktu pilnībā izņemti no tīmekļa avota. 
Turklāt dalībvalstis var izmantot līdzekļus, 
ko tās uzskata par vispiemērotākajiem, lai 
nekavējoties reaģētu un pārtrauktu 
attiecīgā attēla turpmāku apskati un 
lejupielādi un tādējādi novērstu 
cietušajam turpmāku kaitējumu. Jebkurā 
gadījumā tām vajadzētu nekavējoties 
uzsākt procedūras, lai panāktu attēlu 
pilnīgu izņemšanu no avota un 
identificētu nodarījumu izdarītājus. 
Pastiprinātā sadarbībā ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām ES ir 
jāveicina tas, ka trešo valstu iestādes 
efektīvi likvidē to teritorijās izveidotas 
tīmekļa vietnes, kas ietver bērnu 
pornogrāfiju. Tā kā, neraugoties uz 
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pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš arī 
mehānismi, ar kuriem Eiropas Savienības 
teritorijā bloķētu piekļuvi tīmekļa vietnēm, 
kas ietver un izplata bērnu pornogrāfiju. 
Šim nolūkam var izmantot dažādus 
mehānismus, piemēram, mudināt 
kompetentās tiesu vai policijas iestādes 
pieprasīt šādu bloķēšanu vai arī atbalstīt 
un aicināt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai tie pēc brīvprātības 
principa izveidotu rīcības kodeksus un 
vadlīnijas šādu tīmekļa vietņu piekļuves 
bloķēšanai. Lai likvidētu un bloķētu bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālus, ir
jāizveido un jāpastiprina publisko iestāžu 
sadarbība ar mērķi nodrošināt, ka valstu 
saraksti ar tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, jāņem 
vērā lietotāju tiesības un jānodrošina 
atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas "Drošāks internets" ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru 
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

minētajiem centieniem, bērnu 
pornogrāfijas materiālu avotu likvidēšana 
ir sarežģīta, ja oriģinālie materiāli 
neatrodas Eiropas Savienībā, ir jāievieš arī 
mehānismi, ar kuriem Eiropas Savienības 
teritorijā bloķētu piekļuvi tīmekļa vietnēm, 
kas ietver un izplata bērnu pornogrāfiju. 
Šim nolūkam var izmantot dažādus 
mehānismus, tostarp atbalstu tiesu un 
policijas iestādēm, lai izvērtētu 
visprogresīvākās izmeklēšanas metodes, 
piemēram, PhotoDNA, un atbalstot 
paraugprakses apmaiņu. Būtu jāveicina, 
lai interneta pakalpojumu sniedzēji 
brīvprātīgi izstrādātu rīcības kodeksus un 
vadlīnijas tādu tīmekļa vietņu piekļuves 
bloķēšanai, kurās ir bērnu pornogrāfija.
Lai likvidētu un bloķētu bērnu ļaunprātīgas 
izmantošanas materiālus, būtu jāizveido un 
jāpastiprina publisko iestāžu sadarbība ar 
mērķi nodrošināt, ka valstu saraksti ar 
tīmekļa vietnēm, kas satur bērnu 
pornogrāfijas materiālus, ir pēc iespējas 
pilnīgāki un ka tiek novērsta darba 
dublēšana. Veicot šādus pasākumus, būtu
jāņem vērā lietotāju tiesības un jānodrošina 
atbilstība spēkā esošajām tiesas un 
juridiskajām procedūrām, kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas 
Pamattiesību hartas noteikumiem. 
Programmas „Drošāks internets” ietvaros ir 
izveidoti informācijas līniju tīkli, kuru 
mērķis ir vākt informāciju par galvenajiem 
nelegāla satura tīmekļu vietņu veidiem, kā 
arī nodrošināt pienācīgu pārklājumu un 
apmaiņu ar ziņojumiem šajā jautājumā.

Or. en

Pamatojums

Pat ja galvenais mērķis ir pilnīga attēlu izņemšana no tīmekļa, bērna interesēs ir pēc iespējas 
ātrāk nodrošināt, lai attēli nebūtu pieejami. Tādēļ būtu jāparedz, ka dalībvalstis var ne tikai 
censties izņemt attēlus no tīmekļa, bet arī rīkoties, lai bloķētu attēlus, ja šāda rīcība atbilst 
bērna interesēm. Jaunākie sasniegumi IKT jomā ļauj tīmeklī izsekot konkrēta attēla nelielai 
daļai, izmantojot tā dēvēto PhotoDNA metodi, un ir svarīgi, lai šādas metodes būtu pieejamas 
ES dalībvalstu iestādēm un lai tās apmainītos ar šīm metodēm.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Visi iespējamie personas dati, ko 
apstrādā, īstenojot šo direktīvu, būtu 
jāaizsargā saskaņā ar Padomes 
2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 
2008/977/TI par tādu personas datu 
aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu 
iestādēm sadarbojoties krimināllietās1, un 
saskaņā ar principiem, kas ir ietverti visu 
dalībvalstu ratificētajā Eiropas Padomes 
1981. gada 28. janvāra Konvencijā par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
automātisku personas datu apstrādi.
_________________

1 OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar šo direktīvu personas datu apstrāde vienmēr jāveic, pilnībā ievērojot ES un 
Eiropas Padomes datu aizsardzības standartus.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Šai direktīvai vajadzētu pilnībā 
papildināt Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2011/../ES par cilvēku 
tirdzniecības novēršanu un apkarošanu 
un cietušo aizsardzību, ar kuru aizstāj 
Pamatlēmumu 2002/629/IT, jo daži 
cilvēku tirdzniecības upuri ir cietuši arī 
no seksuālas vardarbības pret bērnu un 
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bērnu seksuālas izmantošanas.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāuzsver — gan šai direktīvai, gan direktīvai par cilvēku tirdzniecību ir kopīgs mērķis —
cīņa pret noziedzību, jo īpaši tādēļ, ka seksuāla vardarbība pret bērnu un bērnu izmantošana 
var ietvert cilvēku tirdzniecību.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šīs direktīvas mērķis ir novērst seksuālu 
vardarbību pret bērniem un bērnu 
seksuālu izmantošanu un paredzēt 
noteikumu minimumu noziedzīgu 
nodarījumu un sankciju definēšanai bērnu 
seksuālas izmantošanas jomā. Tās mērķis 
ir arī ieviest vienotus noteikumus, lai 
pastiprinātu šādu nodarījumu novēršanu un 
cietušo aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāuzsver nepieciešamība aizsargāt bērnus.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
2. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „dzimumpilngadības vecums” ir valsts 
tiesību aktos noteiktais pilngadības 
vecums, lai stātos seksuālās attiecībās;

Or. en
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Pamatojums

Kā prasīts Eiropas Padomes Lansarotes konvencijā, un lai precīzi definētu to noteikumu 
saturu, kas attiecas uz nodarījumiem, kuri minēti 3.–7. pantā, ir jāprecizē dzimumpilngadības 
vecums. 

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) "bērnu pornogrāfija" ir b) „bērnu pornogrāfija” vai „materiāli par 
vardarbību pret bērniem” ir:

Or. en

Pamatojums

Būtu papildus jānorāda uz jauna un piemērotāka termina „materiāli par vardarbību pret 
bērniem” lietošanu, un būtu jāveicina šāda piemērotāka termina lietošana. 

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz stingrāki sodi par vardarbību pret bērniem.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz stingrāki sodi par vardarbību pret bērniem.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz stingrāki sodi par vardarbību pret bērniem.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Par likšanu bērnam iesaistīties bērnu 
prostitūcijā paredzētais maksimālais sods ir 

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

brīvības atņemšana uz vismaz sešiem 
gadiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz stingrāki sodi par vardarbību pret bērniem.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz stingrāki sodi par vardarbību pret bērniem.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz stingrāki sodi par vardarbību pret bērniem.
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Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

1.a Ja ir pierādīts, ka nodarījuma 
izdarītājs ir tīši izmantojis tehnoloģiskos 
līdzekļus, lai vērstos pret daudziem 
bērniem nolūkā uzlabot savas iespējas 
īstenot noziegumu, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka neatkarīgi no 
iepriekšējām notiesāšanām par tādu pašu 
noziegumu, šādu rīcību uzskata par 
atbildību pastiprinošu apstākli un par to 
tiek paredzēts stingrāks sods nekā par 
noziegumu, kas ietver tikai uzmākšanos 
bērniem seksuālos nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāizmanto stingrāki sodi par šāda veida „saskarsmes nodarījumiem”, ja tos izdara 
sistemātiski un vērš pret vairākiem bērniem, lai palielinātu sekmīga rezultāta izredzes.
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Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu subsidiaritātes principu un tā kā šis jautājums joprojām ir dalībvalstu 
kompetencē, un tajās ir atšķirīgas, ar tradīcijām saistītas pieejas, ir jāpievieno atsauce uz 
valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja 5. pantā noteiktos ar bērnu 
pornogrāfiju saistītus nodarījumus veic 
bērns, dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
piemēroti atbilstīgi alternatīvi pasākumi, 
kas pielāgoti īpašām pāraudzināšanas 
vajadzībām saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem, pienācīgi ņemot vērā 
nodarījuma izdarītāja vecumu, 
nepieciešamību novērst kriminālatbildības 
noteikšanu un bērna sociālās 
reintegrācijas mērķi. 

Or. en
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Pamatojums

Attiecībā uz nodarījumiem, kas saistīti ar IKT tehnoloģiju izmantošanu un ko bērni tagad 
arvien biežāk veic jau skolas vecumā — un nereti — saistībā ar terorizēšanu, ir būtiski 
izmantot atbilstošus pasākumus, lai sodītu par šādu rīcību, pat ja nodarījuma izdarītājs ir 
bērns.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nodarījums ir izdarīts organizētas 
darbības ietvaros, kuras galvenais mērķis 
ir gūt ekonomiskus ieņēmumus;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi pārtraukt cietušo bērnu ekonomisku ekspluatāciju. 

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) nodarījums ir izdarīts ārvalstu 
ceļojumā, ja šāda ceļojuma organizēšanas 
vai veikšanas galvenais mērķis ir veikt 
nodarījumu, kas minēts 3.–6. pantā; 

Or. en

Pamatojums

Bērnu sekstūrisma attīstības temps kļūst arvien satraucošāks, un tas rada postošas sekas 
miljoniem bērnu visā pasaulē. Jau apsvērumā vajadzētu uzsvērt — lai uzlabotu šādas prakses 
novēršanu, ir būtiski pilnveidot preventīvus pasākumus, paredzot smagākus sodus par 
noziegumiem, ja tie izdarīti ārvalstu ceļojuma laikā.



PR\854659LV.doc 23/31 PE452.564v03-00

LV

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka minētais attiecas uz profesionālām darbībām, kas ietver regulāru 
saskarsmi ar bērniem.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai darba devējam gan savā valstī, gan citā ES dalībvalstī būtu pilnīga piekļuve 
sodu reģistriem, kuros ir informācija par notiesātajiem, kā arī par tiesību ierobežošanas 
pasākumiem. Turklāt, ja pēc darbinieka pieņemšanas darbā darba devējs saņem informāciju 
par to, ka darbinieks, kas pieņemts darbam ar bērniem, ir notiesāts par pedofiliju citā 
dalībvalstī, viņam vajadzētu būt tiesīgam prasīt informāciju par šo jautājumu arī pēc 
darbinieka pieņemšanas darbā.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Atkāpjoties no 7. panta 2. punkta un 
9. panta 2. punkta Padomes Pamatlēmumā 
2009/315/TI par organizatoriskiem 
pasākumiem un saturu no sodāmības 
reģistra iegūtas informācijas apmaiņai 
starp dalībvalstīm, dalībvalstis, atbildot uz 
citu dalībvalstu kompetento iestāžu 
pieprasījumiem, kas iesniegti saskaņā ar 
10. panta 2. punktu, nodrošina pilnīgu 
sadarbību un visas informācijas 
pieejamību. Šim nolūkam jebkurā 
gadījumā var izmantot personas datus 
saistībā ar šādu tiesību ierobežošanu, kas 
paredzēta minētā pamatlēmuma 7. panta 
2. un 4. punktā.
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direktīvas 3. līdz 7. pantā minētajiem 
nodarījumiem, un ka personas datus 
saistībā ar šādu tiesību ierobežošanu, kas 
paredzēta šā pamatlēmuma 7. panta 2. un 
4. punktā, vienmēr izmanto šādam 
nolūkam.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina dalībvalstu pilnīga sadarbība un pēc pieprasījuma īstenota informācijas 
apmaiņa.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) no šādiem nodarījumiem gūtu 
ekonomisko ieņēmumu konfiskācija.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai no noziegumiem gūtie ieņēmumi nepaliktu kriminālas organizācijas 
vai attiecīgos noziegumus izdarījušās personas īpašumā.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai sekmētu bērnu seksuālas 
izmantošanas starptautiskas attēlu 
datubāzes izveidi. 

Or. en
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Pamatojums

Lai ziņotu policijai par bērnu seksuālu izmantošanu un ļautu identificēt cietušos, ir 
nepieciešams saņemt ātru ziņojumu par interneta lapām, kurās ir bērnu pornogrāfija.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nodarījums ir izdarīts tādas juridiskas 
personas labā, kas dibināta attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

d) nodarījums ir izdarīts tādas juridiskas 
personas labā, kuras juridiskā adrese vai 
reģistrācijas vieta ir attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Dažkārt reģistrācijas vieta un juridiskā adrese nesakrīt. Abos gadījumos būtu jānodrošina 
jurisdikcija.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja seksuāla vardarbība un seksuāla 
izmantošana ir notikusi ģimenē, 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikti 
vajadzīgie pasākumi, lai sniegtu 
aizsardzību un palīdzību cietušajam 
bērnam, kā arī pārējiem ģimenes 
locekļiem, kuri nav piedalījušies 
nodarījuma veikšanā.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt nepieciešamību saglabāt psiholoģisko līdzsvaru un cietušo bērnu 
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tiesības turpināt saziņu ar savām ģimenēm.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina cietušo bērnu 
privātuma un reputācijas aizsardzību un 
novērš visas tādas ar minētajiem bērniem 
saistītas informācijas publisku 
izplatīšanu, pēc kuras viņus varētu 
identificēt. 

Or. en

Pamatojums

Cietušie bērni ir jāaizsargā no visiem viņu privātuma aizskāruma veidiem.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) cietušā bērna uzklausīšana pēc 
iespējas tiek veikta bez nodarījuma 
izdarītāja klātbūtnes;

Or. en

Pamatojums
Šis elements būtu jāpievieno, lai nodrošinātu, ka bērns var runāt, nebaidoties atkal sastapties 
ar nodarījuma izdarītāju.
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Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. pants 21. pants
To tīmekļa vietņu bloķēšana, kuras ietver 
bērnu pornogrāfiju

To tīmekļa vietņu izņemšana un
bloķēšana, kuras ietver bērnu pornogrāfiju

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

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
no avotiem izņemtu tīmekļa vietnes, kas 
ietver vai izplata bērnu pornogrāfiju. 
Turklāt, lai aizsargātu bērna intereses, 
dalībvalstis var ieviest procedūras, lai 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem to 
teritorijā bloķētu interneta lietotāju 
piekļuvi interneta lapām, kas ietver vai 
izplata bērnu pornogrāfiju. Bloķēšanai 
piemēro attiecīgus drošības pasākumus, it 
īpaši, lai nodrošinātu to, ka bloķēšana 
aprobežojas tikai ar to, kas ir vajadzīgs, ka 
lietotājus informē, kāpēc pieeja ir bloķēta, 
un ka satura nodrošinātājus, ja tas ir 
iespējams, informē par iespēju to apstrīdēt.

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

Or. en

Pamatojums
Pilnīga attēlu izņemšana būtu jāuzskata par vienu no prioritātēm. Bērna interesēs papildus 
nekavējošai bloķēšanai dalībvalstis var veikt citus pasākumus, ja tās uzskata, ka tas atbilst 
bērna interesēm.
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PASKAIDROJUMS

1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Bērnu ļaunprātīga izmantošana ir saistīta ar šausmīgiem noziegumiem, kas tiek vērsti pret 
bērnu un pusaudžu fizisko un garīgo veselību un ietekmē viņus uz visu mūžu. Bērnu seksuāla 
izmantošana pielīdzina bērnus un pusaudžus seksuāliem objektiem uz viņu ciešanu rēķina. Kā 
liecina pētījumi, Eiropā 10 %–20 % nepilngadīgo bērnībā, iespējams, tiek pakļauti seksuālai 
vardarbībai. Bērnu pornogrāfiju saturošu tīmekļa vietņu skaits arvien pieaug, un interneta vidē 
katru dienu nonāk 200 jaunu attēlu. Tomēr tās ir tikai aplēses. Šajos attēlos skatāmas arvien 
jaunākas sejas, savukārt materiālu saturs kļūst arvien nepārprotamāks un vardarbīgāks. 
Aptuveni 20 % par seksuāliem noziegumiem notiesāto izdara atkārtotus nodarījumus. Daudzi 
šie noziegumi notiek tieši tajā vidē, kur bērnam vajadzētu justies drošam un aizsargātam. 
Bērnu pornogrāfija internetā ir kļuvusi par jaunu parādību — ievērojamu un ļoti reālistisku 
kriminālo draudu, kurā apvienojas perversas noslieces un finansiālas intereses, turklāt arvien 
vairāk pieaug mājās veiktās darbību apmērs. Saistībā ar šo parādību tiek izmantotas visas 
tehnoloģiskās iespējas, ko sniedz internets. No vienas puses, interneta vietnēs tiek reklamētas 
tādas preces kā video, DVD un CD, kas satur bērnu ļaunprātīgas izmantošanas materiālus, bet, 
no otras puses, sociālie tīkli, tērzēšanas forumi, ziņu grupas, pasta adrešu saraksti, kurus 
izmanto, lai vai nu izveidotu pedofilu kopienas, vai arī informācijas izplatīšanai ar mērķi 
prasīt un izvietot bērnu pornogrāfiju saturošus materiālus. Turklāt ārkārtīgi lielu IT datņu ar 
video un attēlu krājumiem apmaiņu var veikt, izmantojot gan vienādranga, gan datņu 
pārsūtīšanas protokola (FTP) pakalpojumus. Iepriekš izklāstītajam papildus var minēt 
multivides ziņojumu pakalpojumu (MMS) izplatību, pateicoties jaunās paaudzes mobilajiem 
tālruņiem, ar kuriem iespējams nosūtīt attēlus un video ierakstus. Ar šīm jaunajām mobilajām 
tehnoloģijām bērniem iespējams piekļūt, kad vecāki viņus nepieskata. Bērnu pornogrāfijas 
fotoattēli un video ieraksti ir pieejami tīmekļa serveros, tie ir izkaisīti pa visu internetu, un 
lietotāji par samaksu var lejupielādēt šos materiālus savā datorā. Pateicoties īpašai 
programmatūrai, kas ļauj nekavējoties pārvietot pedofilijas tīmekļa vietnes no viena 
resursservera uz citu, šo tīmekļa vietņu pārvaldītāji bieži paliek anonīmi un nenotverami. Šo 
draudu pieauguma temps liek vienlīdz strauji attīstīt izmeklēšanas tehnoloģijas un ES un 
dalībvalstu tiesību aktus.

2. REFERENTES NOSTĀJA
Ar direktīvas priekšlikumu paredzēts izveidot ES pamatprincipu kopumu, lai novērstu visus 
pret bērnu vērstas seksuālas vardarbības un izmantošanas veidus, kā arī nodarījumus, kas 
saistīti ar bērnu pornogrāfiju, un sauktu pie atbildības par tiem. Turklāt ar priekšlikumu tiek 
ieviesti kopīgi noteikumi noziegumu novēršanai un cietušo aizsardzībai. Direktīvas 
priekšlikumā lielā mērā atkārtoti izklāstīti Parlamenta 2009. gada 3. februāra ieteikumi par 
bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Priekšlikumā ir arī daudzi 
jautājumi, kas norādīti Eiropas Padomes Konvencijā par bērnu aizsardzību pret seksuālu 
izmantošanu un seksuālu vardarbību. Lielākā daļa ES dalībvalstu vēl nav ratificējusi minēto 
konvenciju, tomēr tā ir nozīmīgs starptautisks instruments, lai palīdzētu nodrošināt bērnu 
aizsardzību no vardarbības. Parādās jauni nodarījumi, kas tiek veikti visā Eiropā, jo īpaši 
saistībā ar jaunajiem draudiem, ko rada IT un tehnoloģiju progress. Ir skaidri definēti tādi 
jēdzieni kā bērnu pornogrāfija, bērnu pornogrāfijas materiāli, bērnu prostitūcija un 
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pornogrāfijas demonstrēšana, tādējādi ir izveidots kopīgs noteikumu minimums, lai visām 
dalībvalstīm nodrošinātu atbilstīgus bērnu aizsardzības instrumentus. Turklāt uzskatīju, ka 
būtu jāievieto „dzimumpilngadības” definīcija; tas ir ne vien galvenais faktors, izvērtējot 
noziegumu, bet arī — vēl nozīmīgāk — pamatfaktors, nosakot sodu un paredzot stingrāku 
sodu par šiem noziegumiem. Ar direktīvu nosaka minimālos sodus par 22 noziedzīgiem 
nodarījumiem, neskarot dalībvalstu iespējas pieņemt stingrākus pasākumus un sodus.

Viens no jaunajiem noziedzīgu nodarījumu veidiem ir tādu personu veikta vardarbība, kurām 
ģimenē ir autoritāte, uzticība vai ietekme, un tiek paredzēts sods par šādu vardarbību. 
Stingrāki sodi tiks noteikti personām, kas veic nodarījumu saistībā ar bērniem, kuriem ir 
fiziska vai garīga invaliditāte vai kuri ir apgādājamie.

Bērniem tiks nodrošināta Eiropas līmeņa aizsardzība pret uzmākšanos. Esmu arī iekļāvusi 
īpašus noteikumus attiecībā uz personām, kas veic „sērijveida” uzmākšanos, proti, personām, 
kas vienlaicīgi kontaktējas ar vairākiem bērniem, lai palielinātu iespējas sekmīgi īstenot 
uzmākšanos. Nedrīkst pieļaut, ka persona, kas sodīta par nodarījumu pret bērniem, var veikt 
jebkādu darbību, kas ietver regulāru saskarsmi ar bērniem, piemēram, pārceļoties uz citu 
dalībvalstu. Darba devējiem, kas pieņem darbiniekus darbā, kurā ir saskarsme ar bērniem, būs 
tiesības no kompetentajām iestādēm iegūt sodu reģistru informāciju, kas attiecas uz sodāmību 
par direktīvā paredzētajiem nodarījumiem vai citiem papildpasākumiem, kuri saistīti ar 
šādiem nodarījumiem. Visām dalībvalstīm un kompetentajām iestādēm būs jāsadarbojas, lai 
veiktu ātru šādas informācijas apmaiņu. Ir jānodrošina, lai darba devējiem arī pēc personas 
pieņemšanas darbā joprojām būtu iespēja iegūt šādu informāciju, ja rodas nopietns iemesls 
aizdomām. Attiecībā uz juridisku personu atbildību vēlējos ietvert papildu sodu —
pornogrāfisku materiālu un visu ar šiem materiāliem gūto ieņēmumu nekavējošu konfiskāciju. 
Dalībvalstīm ir jāveicina un jāuzlabo sadarbība ar valstu bankām un lielākajiem kredītkaršu 
uzņēmumiem, lai nodrošinātu to internetā veikto maksājumu izsekojamību, kas saistīti ar 
nepilngadīgajiem.

Dalībvalstīm būs īpašs juridiskais pienākums sodīt par noziedzīgiem nodarījumiem, ko ES 
pilsoņi vai personas, kam ir pastāvīga dzīvesvieta kādā dalībvalstī, izdara pret bērniem 
ārvalstīs, t.i., par sekstūrismu. Esmu arī iekļāvusi atsauci uz „atbildību pastiprinošiem 
apstākļiem”, ja šajā direktīvā paredzētie noziegumi tiek izdarīti saistībā ar sekstūrismu. Katru 
reizi, kad kāds lejupielādē vai saglabā bērnu pornogrāfijas attēlus un materiālus, uzskatāms, 
ka bērns tiek atkal pakļauts vardarbībai. Šīs direktīvas mērķis ir nekavējoties izņemt 
tiešsaistes materiālus. Ja to nav iespējams izdarīt nekavējoties (gadījumos, kad materiālu 
iznīcināšana no to avota var būt sarežģītāka, piemēram, gadījumos, kad operatori atrodas 
valstīs ārpus ES, kurām nav sadarbības nolīguma ar ES), ir jānodrošina, lai dalībvalstīm būtu 
atļauts izmantot iespēju bloķēt šādas tīmekļa vietnes. Šo tīmekļa vietņu bloķēšana ir jāveic 
saskaņā ar valstu tiesību aktiem un izmantojot visus privātuma aizsardzības instrumentus. Ir 
nepieciešama sinerģija starp visām „tīkla” pusēm: iestādēm, specializēto policiju IT un pasta 
pakalpojumu jomā, interneta pakalpojumu sniedzējiem, bankām, finanšu starpniecības 
apkalpojumu sniedzējiem, privātajiem lietotājiem un apvienībām. Progresīvu tehnoloģiju un 
programmatūru izmantošana šajā jomā ir ļoti nozīmīga. Ir jāizmanto visi pieejamie līdzekļi 
(jaunākais no tiem ir PhotoDNA), tostarp Eiropas Finanšu koalīcijas darbs pret bērnu 
pornogrāfiju saturošu attēlu izplatīšanu internetā un starptautiska sadarbība starp policijas 
spēkiem un bankas iestādēm (piemēram, maksājumu izsekošanai).

Cietušajiem ir jānodrošina aizsardzība, palīdzība un atbalsts izmeklēšanas un tiesvedības 
gaitā, kā arī turpmākajos posmos, ņemot vērā bērna viedokli, vajadzības un bailes. 
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Jānodrošina atvieglota piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tomēr tas nedrīkst radīt 
cietušajiem bērniem papildu traumu vai „atkārtotu kļūšanu par noziedzīga nodarījuma upuri” 
tādēļ, ka viņi iesaistījušies procesā. Vienlīdz nozīmīgi ir pasākumi, lai sniegtu palīdzību un 
atbalstu cietušo ģimenēm. Tomēr, ja noziegums ir izdarīts ģimenē, bērns ir jāaizsargā un ir 
jāpieņem pēc iespējas atbilstīgāks lēmums par viņa dzīves vietu, pienācīgi ņemot vērā bērna 
intereses un viedokli. Turklāt visos aizsardzības un palīdzības instrumentos ir jābūt ietvertiem 
pasākumiem, lai atbalstītu bērnus, kas, iespējams, cietuši no vardarbības vai izmantošanas. Ir 
īpaši jāapmāca nozares darbinieki, kuru pienākumos ir atbalsta sniegšana bērniem visos 
procesa posmos, kā arī personāls, kuram būs jebkāda veida saskarsme ar cietušajiem. Ir 
vajadzīgas arī atbilstīgas intervences un aprūpes programmas, lai novērstu atkārtotus 
nodarījumus. Šīs direktīvas nozīmīgākais pamatelements ir pieejamas, bērniem pielāgotas 
tiesību sistēmas nodrošināšana. Dalībvalstīm, vai nu apmācot darbiniekus, vai arī izmantojot 
NVO, kurām ir pieredze palīdzības sniegšanā seksuālas vardarbības un izmantošanas 
upuriem, ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai izveidotu efektīvas bērnu aizsardzības 
sistēmas, tostarp starpdisciplīnu struktūras, lai nodrošinātu, ka cietušie īstermiņā un ilgtermiņā 
saņem viņiem nepieciešamo palīdzību. Pilsoniskajai sabiedrībai, kurai ir īpaši nozīmīga loma, 
tiks rīkotas informatīvas un izpratnes veidošanas kampaņas par šo jautājumu.


