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Ændringsforslag  1 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 

børn og børnepornografi 

2015/2129(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. er især bekymret over de trusler og 

risici, som onlinedimensionen udgør for 

børn, navnlig hvad angår rekruttering af 

børn på internettet samt grooming og andre 

former for tilskyndelse; mener, at der 

derfor skal findes måder til at påvise, 

indberette og efterforske sådanne former 

for farlig praksis; understreger 

nødvendigheden af at forbedre niveauet for 

beskyttelse af børn på internettet og 

samtidig lancere bevidstgørelses- og 

oplysningsprogrammer om de farer, der 

findes på internettet; 

9. er især bekymret over de trusler og 

risici, som onlinedimensionen udgør for 

børn, navnlig hvad angår rekruttering af 

børn på internettet samt grooming og andre 

former for tilskyndelse, da sidstnævnte 

giver brugerne en anonymitet, som er 

uden fortilfælde, idet brugeren kan skjule 

sin reelle identitet og personlige 

kendetegn, som f.eks. sin alder; mener, at 

der derfor skal findes måder til at påvise, 

indberette og efterforske sådanne former 

for farlig praksis; understreger 

nødvendigheden af at forbedre niveauet for 

beskyttelse af børn på internettet og 

samtidig lancere bevidstgørelses- og 

oplysningsprogrammer om de farer, der 

findes på internettet; 

Or. en 
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Martina Michels, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 

børn og børnepornografi 

2015/2129(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9a. anmoder Kommissionen om at 

overveje en alternativ lovgivningsramme 

for at indføre en egentlig mekanisme til 

overvågning af informationssamfundets 

tjenester såsom videodelingsplatforme, 

som i øjeblikket ikke har noget 

redaktionelt ansvar, og derved beskytte 

mindreårige bedre mod materiale, der 

viser seksuelt misbrug af børn, og online-

phishing; 

Or. en 
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Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 
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Betænkning A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 

børn og børnepornografi 

2015/2129(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9b. minder Kommissionen om, at 

begrænsninger på onlineindhold skal 

indføres på grundlag af lovgivningen og 

være veldefinerede, forholdsmæssige, 

legitime og forfølge et klart mål; mener 

derfor, at enhver foranstaltning, som 

medlemsstaterne har fastsat for at 

overvåge tjenester såsom 

videodelingsplatforme, bør være 

begrænset til at beskytte mindreårige mod 

materiale, der viser seksuelt misbrug af 

børn, og online-phishing; 

Or. en 
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for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 

børn og børnepornografi 

2015/2129(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. er bekymret over det stigende antal 

live udsendelser på internettet, hvor børn 

udnyttes seksuelt, idet de kriminelle er 

meget dygtige og innovative i forbindelse 

med anvendelsen af avanceret teknologi; 

mener, at alle medlemsstaterne derfor bør 

forsøge at udvikle innovative 

anvendelsesformer af teknik til at spore 

og blokere adgangen til sådant indhold og 

samtidig lægge restriktioner på 

betalingerne for tjenester af denne art; 

10. er bekymret over det stigende antal 

live udsendelser på internettet, hvor børn 

udnyttes seksuelt, idet de kriminelle er 

meget dygtige og innovative i forbindelse 

med anvendelsen af avanceret teknologi; 

mener, at alle medlemsstater derfor bør 

retsforfølge sådanne ulovlige aktiviteter, 
og samtidig blokere betalinger for tjenester 

af denne art; 

Or. en 
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Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 

børn og børnepornografi 

2015/2129(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. understreger behovet for at 

bekæmpe nye former for kriminalitet på 

nettet såsom hævnporno og seksuel 

afpresning, som berører mange unge, især 

teenagepiger; opfordrer medlemsstaternes 

retshåndhævende myndigheder og 

retsvæsenet til at træffe konkrete 

foranstaltninger til at bekæmpe denne nye 

form for kriminalitet og opfordrer 

internetbranchen, hotlines, NGO'er og alle 

relevante organer til at påtage sig deres 

fælles ansvar, idet de søger at finde 

løsninger til at bekæmpe disse 

forbrydelser, herunder bedre udnyttelse af 

eksisterende teknologier og udvikling af 

nye teknologier, der kan lette 

identifikationen af personer, som begår 

strafbare handlinger på nettet; 

11. understreger behovet for at 

bekæmpe nye former for kriminalitet på 

nettet såsom hævnporno og seksuel 

afpresning, som berører mange unge, især 

teenagepiger; opfordrer medlemsstaternes 

retshåndhævende myndigheder og 

retsvæsenet til at træffe konkrete 

foranstaltninger til at bekæmpe denne nye 

form for kriminalitet og opfordrer 

internetbranchen og alle relevante organer 

til at påtage sig deres fælles ansvar og 

finde løsninger til at bekæmpe disse 

forbrydelser, herunder bedre udnyttelse af 

eksisterende teknologier og udvikling af 

nye teknologier, der kan lette 

identifikationen af personer, som begår 

strafbare handlinger på nettet; 

Or. en 
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Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja 

Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 

børn og børnepornografi 

2015/2129(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. er foruroliget over 

internetudbydernes anvendelse af Carrier 

Grade NAT-teknologi (CGN), som gør det 

muligt at dele én og samme IP-adresse 

mellem flere brugere på samme tid, 

hvilket er til fare for sikkerheden på 

internettet og muligheden for at fastslå 

ansvar; opfordrer medlemsstaterne til at 

tilskynde internetudbyderne og 

netværksoperatørerne til at træffe de 

fornødne foranstaltninger til at begrænse 

antallet af brugere pr. IP-adresse, til 

gradvis at afvikle anvendelsen af CGN-

teknologi og til at foretage de nødvendige 

investeringer for hurtigst muligt at indføre 

den nye generation af 

internetprotokoladresser version 6 (IPv6); 

23. opfordrer medlemsstaterne til at 

tilskynde internetudbyderne og 

netværksoperatørerne til at træffe de 

fornødne foranstaltninger til at begrænse 

antallet af brugere pr. IP-adresse, til 

gradvis at afvikle anvendelsen af CGN-

teknologi og til at foretage de nødvendige 

investeringer for hurtigst muligt at indføre 

den nye generation af 

internetprotokoladresser version 6 (IPv6); 

Or. en 
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Betænkning A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 

børn og børnepornografi 

2015/2129(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. opfordrer medlemsstaterne til at 

indføre effektive forebyggelses- og 

interventionsprogrammer, herunder 

regelmæssige uddannelsesprogrammer for 

alle embedsmænd, undervisere og 

interessenter, der er i kontakt med børn, 

således at de bedre kan vurdere risikoen 

for, at der begås forbrydelser; 

28. opfordrer medlemsstaterne til at 

indføre effektive forebyggelses- og 

interventionsprogrammer, herunder 

regelmæssige uddannelsesprogrammer for 

alle embedsmænd, undervisere, 

forældreforeninger og interessenter, der er 

i kontakt med børn, således at de bedre kan 

vurdere risikoen for, at der begås 

forbrydelser; 

Or. en 
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Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 

børn og børnepornografi 

2015/2129(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. opfordrer indtrængende alle 

medlemsstater til at gennemføre passende 

foranstaltninger f.eks. med henblik på at 

skabe større bevidsthed hos offentligheden, 

forebyggelseskampagner, uddannelse af og 

særlige uddannelsesprogrammer for 

myndigheder, forældre, lærere, børn og 

mindreårige – også i samarbejde med 

forældresammenslutninger, der spiller en 

aktiv rolle med hensyn til beskyttelse af 

børn og mindreårige, såvel som med 

relevante civilsamfundsorganisationer – for 

at fremme betydningen af familieværdier 

(f.eks. gensidigt ansvar, respekt og 

omsorg), menneskelig værdighed, 

selvværd, ikke-vold og generelt børns ret 

til at blive beskyttet mod alle former for 

seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse; 

29. opfordrer indtrængende alle 

medlemsstater til at gennemføre passende 

foranstaltninger f.eks. med henblik på at 

skabe større bevidsthed hos offentligheden, 

forebyggelseskampagner, uddannelse af og 

særlige uddannelsesprogrammer for 

myndigheder, forældre, lærere, børn og 

mindreårige – også i samarbejde med 

forældresammenslutninger, der spiller en 

aktiv rolle med hensyn til beskyttelse af 

børn og mindreårige, såvel som med 

relevante civilsamfundsorganisationer – for 

at fremme mediekendskab samt 

internetsikkerhed, familieværdier (f.eks. 

gensidigt ansvar, respekt og omsorg), 

menneskelig værdighed, selvværd, ikke-

vold og generelt børns ret til at blive 

beskyttet mod alle former for seksuelt 

misbrug og seksuel udnyttelse; 

Or. en 

 

 


