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Laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust käsitleva 

direktiivi rakendamine 

2015/2129(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. on eriti mures lastele interneti tõttu 

osaks saavate ohtude ja riskide pärast, 

eelkõige laste interneti kaudu värbamise, 

seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimise 

ja muude kihutamise vormide osas; on 

seisukohal, et seetõttu tuleks leida viise 

selliste ohtlike tegevuste 
kindlakstegemiseks ja uurimiseks ning 

neist teatamiseks; rõhutab vajadust 

suurendada internetis laste kaitsmise taset 

ning käivitada samal ajal teadlikkuse 

suurendamise ja teavitusprogramme veebis 

varitsevate ohtude kohta; 

9. on eriti mures lastele interneti tõttu 

osaks saavate ohtude ja riskide pärast, 

eelkõige laste interneti kaudu värbamise, 

seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimise 

ja muude meelitamise vormide osas, sest 

internet pakub kasutajale enneolematut 

anonüümsust, võimaldades tal varjata 

oma tegelikku isikut ja isikuandmeid, 

näiteks vanust; on seisukohal, et seetõttu 

tuleks leida viise sellise ohtliku tegevuse 

kindlakstegemiseks ja uurimiseks ning 

sellest teatamiseks; rõhutab vajadust 

suurendada internetis laste kaitsmise taset 

ning käivitada samal ajal teadlikkuse 

suurendamise ja teavitusprogramme veebis 

varitsevate ohtude kohta; 

Or. en 



 

AM\1141774ET.docx  PE614.299v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.12.2017 A8-0368/2 

Muudatusettepanek  2 

Martina Michels, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios 

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

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust käsitleva 

direktiivi rakendamine 

2015/2129(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  9 a. palub komisjonil kaaluda 

alternatiivse õigusraamistiku koostamist, 

et luua sobiv mehhanism selliste 

infoühiskonna teenuste seiramiseks nagu 

videote jagamise platvormid, kus praegu 

puudub toimetaja vastutus, ning niiviisi 

alaealisi laste seksuaalset kuritarvitamist 

kujutava materjali ja andmepüügi eest 

paremini kaitsta; 
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Punkt 9 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  9 b. tuletab komisjonile meelde, et 

veebisisu piirangud peaksid olema 

õiguslikult põhjendatud, täpselt 

määratletud, proportsionaalsed, 

seaduslikud ja selge eesmärgiga; on 

seetõttu seisukohal, et kui liikmesriigid 

kehtestavad meetmeid näiteks videote 

jagamise platvormi teenuste järelevalveks, 

peaksid need piirduma alaealiste 

kaitsmisega laste seksuaalset 

kuritarvitamist kujutava materjali ja 

andmepüügi eest; 
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Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. on mures laste seksuaalse 

kuritarvitamise otseülekandmise 

sagenemise pärast, kusjuures kuritegude 

toimepanejad on arenenuma tehnoloogia 

kasutamises oskuslikud ja innovatiivsed; 

on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 

seetõttu sellise sisu leidmiseks ja sellele 

juurdepääsu tõkestamiseks püüdma välja 

töötada uuenduslikke tehnilisi rakendusi, 

kehtestades samas piiranguid selliste 

teenuste eest maksmisele; 

10. on mures laste seksuaalse 

kuritarvitamise otseülekandmise 

sagenemise pärast, kusjuures kuritegude 

toimepanijad on moodsa tehnoloogia 

kasutamises osavad ja innovatiivsed; on 

seisukohal, et kõik liikmesriigid peaksid 

seetõttu niisuguse ebaseadusliku tegevuse 

eest süüdistusi esitama, blokeerides 

ühtlasi selliste teenuste eest maksmise; 
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Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. rõhutab vajadust tegeleda 

veebipõhise kuritegevuse uute vormidega, 

milleks on näiteks kättemaksupornograafia 

ja seksuaalne väljapressimine, mis 

mõjutavad paljusid noori ja eelkõige 

teismelisi tüdrukuid; kutsub liikmesriikide 

õiguskaitseasutusi ja kohtuid üles võtma 

konkreetseid meetmeid, et võidelda sellise 

uut liiki kuritegevuse vastu, ning kutsub 

internetisektorit, vihjeliine, valitsusväliseid 

organisatsioone ja kõiki asjaomaseid 

asutusi üles võtma oma osa vastutusest, 

püüdes samal ajal leida lahendusi, et 

võidelda nende kuritegudega, sealhulgas 

paremini kasutada olemasolevaid 

tehnoloogiaid ja töötada välja uusi 

tehnoloogiaid, et hõlbustada internetis 

kuritegusid toime panevate isikute 

tuvastamist; 

11. rõhutab vajadust võidelda 

veebipõhise kuritegevuse uute vormide 

vastu, milleks on näiteks 

kättemaksupornograafia ja seksuaalne 

väljapressimine, mis puudutab paljusid 

noori ja eelkõige teismelisi tüdrukuid; 

kutsub liikmesriikide õiguskaitseasutusi ja 

kohtuid üles võtma konkreetseid meetmeid, 

et võidelda sellise uut liiki kuritegevuse 

vastu, ning kutsub internetisektorit, 

vihjeliine, valitsusväliseid organisatsioone 

ja kõiki asjaomaseid asutusi üles võtma 

oma osa vastutusest ja pakkuma lahendusi, 

et nende kuritegude vastu võidelda, 

sealhulgas paremini kasutada 

olemasolevaid tehnoloogiaid ja töötada 

välja uusi tehnoloogiaid, et hõlbustada 

internetis kuritegusid toime panevate 

isikute tuvastamist; 
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Punkt 23 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. väljendab muret, et 

internetiteenuse osutajad kasutavad 

võrguaadresside teisendamise 

tehnoloogiaid operaatori tasandil (CGN), 

mis võimaldab samal ajahetkel jagada 

ühte IP-aadressi paljude kasutajate vahel 

ning ohustab seega võrgukeskkonna 

turvalisust ja vastutuse kindlakstegemist; 
kutsub liikmesriike üles ergutama 

internetiteenuse osutajaid ja 

võrguoperaatoreid võtma vajalikke 

meetmeid, et vähendada kasutajate arvu 

ühe IP-aadressi kohta, kaotama järk-järgult 

võrguaadresside teisendamise 

tehnoloogiate kasutamise operaatori 

tasandil ja tegema vajalikke 

investeeringuid aktiveerimaks kiiresti 

järgmise põlvkonna IP-aadressid (versioon 

6 – IPv6); 

23. kutsub liikmesriike üles ergutama 

internetiteenuse osutajaid ja 

võrguoperaatoreid võtma vajalikke 

meetmeid, et vähendada kasutajate arvu 

ühe IP-aadressi kohta, kaotama järk-järgult 

võrguaadresside teisendamise 

tehnoloogiate kasutamise operaatori 

tasandil ja tegema vajalikke 

investeeringuid aktiveerimaks kiiresti 

järgmise põlvkonna IP-aadressid (versioon 

6 – IPv6); 
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Punkt 28 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. palub, et liikmesriigid kehtestaksid 

tõhusad ennetamise ja sekkumise 

programmid, sealhulgas korralised 

koolitusprogrammid kõikidele ametnikele, 

haridustöötajatele ja sidusrühmadele, kes 

lastega kokku puutuvad, et hinnata 

kuritegude toimepanemise ohtu; 

28. palub, et liikmesriigid kehtestaksid 

tõhusad ennetamise ja sekkumise 

programmid, sealhulgas korralised 

koolitusprogrammid kõikidele ametnikele, 

haridustöötajatele, lapsevanemate 

ühendustele ja sidusrühmadele, kes lastega 

kokku puutuvad, et hinnata kuritegude 

toimepanemise ohtu; 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 29 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. nõuab tungivalt, et kõik 

liikmesriigid rakendaksid asjakohaseid 

meetmeid, näiteks avalikkuse teadlikkuse 

parandamine, ennetuskampaaniad, 

ametiasutuste, vanemate, õpetajate, laste ja 

alaealiste koolitus ja sihtotstarbelised 

haridusprogrammid koostöös laste ja 

alaealiste kaitsmisega aktiivselt tegelevate 

lapsevanemate ühenduste ja asjaomaste 

kodanikuühiskonna organisatsioonidega, et 

edendada seda, kui tähtsad on 

pereväärtused (nt vastastikune vastutus, 

austamine ja hoolimine), inimväärikus, 

enesehinnang, vägivallast hoidumine ning 

üldisemalt laste õigused olla kaitstud 

kõikide seksuaalse kuritarvitamise ja 

ärakasutamise vormide eest; 

29. nõuab tungivalt, et kõik 

liikmesriigid rakendaksid asjakohaseid 

meetmeid, näiteks avalikkuse teadlikkuse 

parandamine, ennetuskampaaniad, 

ametiasutuste, vanemate, õpetajate, laste ja 

alaealiste koolitus ja sihtotstarbelised 

haridusprogrammid koostöös laste ja 

alaealiste kaitsmisega aktiivselt tegelevate 

lapsevanemate ühenduste ja asjaomaste 

kodanikuühiskonna organisatsioonidega, et 

edendada meediaoskust ja ohutut 

internetikäitumist ning rõhutada 

pereväärtuste tähtsust (nt vastastikune 

vastutus, austamine ja hoolimine), 

inimväärikus, enesehinnang, vägivallast 

hoidumine ning üldisemalt laste õigused 

olla kaitstud kõikide seksuaalse 

kuritarvitamise ja ärakasutamise vormide 

eest; 
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