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11.12.2017 A8-0368/1 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista 

koskevan direktiivin täytäntöönpano 

2015/2129(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. on erityisen huolissaan 

verkkoulottuvuuden, erityisesti lasten 

verkkovärväyksen sekä verkkoviettelyn ja 

muiden yllytyksen muotojen, luomista 

uhkista ja riskeistä lapsille; katsoo, että 

tästä syystä on löydettävä keinoja 

tunnistaa, raportoida ja tutkia tällaisia 

vaarallisia käytäntöjä; korostaa, että 

verkkoympäristössä toimivien lasten 

suojelun tasoa on parannettava samalla, 

kun käynnistetään valistus- ja 

tiedotuskampanjoita verkossa olemassa 

olevista vaaroista; 

9. on erityisen huolissaan 

verkkoulottuvuuden, erityisesti lasten 

verkkovärväyksen sekä verkkoviettelyn ja 

muiden yllytyksen muotojen, luomista 

uhkista ja riskeistä lapsille, sillä niistä 

viime mainittu tarjoaa 

ennennäkemättömän anonymiteetin 

käyttäjille siksi, että he voivat salata 

todellisen identiteettinsä ja 

henkilökohtaiset piirteensä, kuten iän; 

katsoo, että tästä syystä on löydettävä 

keinoja tunnistaa, raportoida ja tutkia 

tällaisia vaarallisia käytäntöjä; korostaa, 

että verkkoympäristössä toimivien lasten 

suojelun tasoa on parannettava samalla, 

kun käynnistetään valistus- ja 

tiedotuskampanjoita verkossa olemassa 

olevista vaaroista; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/2 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista 

koskevan direktiivin täytäntöönpano 

2015/2129(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 

vaihtoehtoista lainsäädäntökehystä, jotta 

voidaan luoda asianmukainen mekanismi 

seuraamaan tietoyhteiskunnan palveluja, 

kuten videonjakoalustoja, joilla ei 

nykyisin ole toimituksellista vastuuta, ja 

siten paremmin suojella alaikäisiä lasten 

seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävältä 

aineistolta ja verkkourkinnalta; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Tarkistus  3 

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, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista 

koskevan direktiivin täytäntöönpano 

2015/2129(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 b. muistuttaa komissiota siitä, että 

verkkosisällön rajoitusten olisi 

perustuttava lakiin ja oltava tarkasti 

määriteltyjä, oikeasuhteisia ja 

perusteltuja ja niillä olisi pyrittävä 

selkeään tavoitteeseen; katsoo siksi, että 

jäsenvaltioiden mahdollisesti toteuttamat 

toimenpiteet videonjakoalustojen 

kaltaisten palvelujen valvomiseksi olisi 

rajoitettava alaikäisten suojelemiseen 

lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 

sisältävältä aineistolta ja 

verkkourkinnalta; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Tarkistus  4 

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

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista 

koskevan direktiivin täytäntöönpano 

2015/2129(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. on huolissaan lasten seksuaalisen 

hyväksikäytön suoratoiston lisääntymisestä 

verkossa, sillä rikoksentekijät ovat erittäin 

taitavia ja innovatiivisia edistyneen 

teknologian käytössä; katsoo, että kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi tästä syystä pyrittävä 

kehittämään innovatiivisia teknisiä 

sovelluksia tällaisen sisällön 

havaitsemiseksi ja siihen pääsyn 

estämiseksi sekä samanaikaisesti 

rajoitettava tämän luonteisista palveluista 

maksamista; 

10. on huolissaan lasten seksuaalisen 

hyväksikäytön suoratoiston lisääntymisestä 

verkossa, sillä rikoksentekijät ovat erittäin 

taitavia ja innovatiivisia edistyneen 

teknologian käytössä; katsoo, että kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi tästä syystä 

käynnistettävä syytetoimia tällaisesta 

laittomasta toiminnasta ja estettävä 

samanaikaisesti tämän luonteisista 

palveluista maksaminen; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/5 

Tarkistus  5 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista 

koskevan direktiivin täytäntöönpano 

2015/2129(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. painottaa, että on puututtava uusiin 

verkkorikollisuuden muotoihin, kuten 

kostopornografiaan ja seksuaaliseen 

kiristämiseen, jotka kohdistuvat moniin 

nuoriin, erityisesti teini-ikäisiin tyttöihin; 

kehottaa jäsenvaltioiden 

lainvalvontaviranomaisia ja 

oikeusviranomaisia ottamaan käyttöön 

konkreettisia toimia tämän uuden 

rikollisuuden muodon torjumiseksi ja 

kehottaa internetpalveluntarjoajia, 

vihjelinjoja, valtiosta riippumattomia 

järjestöjä ja kaikkia asianomaisia tahoja 

kantamaan vastuunsa ja pyrkimään 

samalla tarjoamaan ratkaisuja näihin 

rikoksiin puuttumiseksi myös 

hyödyntämällä entistä paremmin saatavilla 

olevaa tekniikkaa ja kehittämällä uutta 

tekniikkaa, jonka avulla voidaan tunnistaa 

helpommin näihin rikoksiin verkossa 

syyllistyvät henkilöt; 

11. painottaa, että on puututtava uusiin 

verkkorikollisuuden muotoihin, kuten 

kostopornografiaan ja seksuaaliseen 

kiristämiseen, jotka kohdistuvat moniin 

nuoriin, erityisesti teini-ikäisiin tyttöihin; 

kehottaa jäsenvaltioiden 

lainvalvontaviranomaisia ja 

oikeusviranomaisia ottamaan käyttöön 

konkreettisia toimia tämän uuden 

rikollisuuden muodon torjumiseksi ja 

kehottaa internetpalveluntarjoajia ja 

kaikkia asianomaisia tahoja kantamaan 

vastuunsa ja tarjoamaan ratkaisuja näiden 

rikosten torjumiseksi myös hyödyntämällä 

entistä paremmin saatavilla olevaa 

tekniikkaa ja kehittämällä uutta tekniikkaa, 

jonka avulla voidaan tunnistaa helpommin 

näihin rikoksiin verkossa syyllistyvät 

henkilöt; 

Or. en 



 

AM\1141774FI.docx  PE614.299v01-00 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Tarkistus  6 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja 

Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista 

koskevan direktiivin täytäntöönpano 

2015/2129(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. on huolissaan siitä, että 

internetpalveluntarjoajat käyttävät 

operaattorin hallinnoimassa verkossa 

tehtyjä osoitteenmuunnosjärjestelmiä 

(NAT CGN), jotka mahdollistavat sen, 

että useat käyttäjät voivat jakaa yhden 

ainoan IP-osoitteen samanaikaisesti, 

mikä vaarantaa verkkoturvallisuuden ja 

vastuuseen asettamisen; kehottaa 

jäsenvaltioita kannustamaan 

internetpalveluntarjoajia ja verkko-

operaattoreita ryhtymään tarvittaviin 

toimiin saman IP-osoitteen käyttäjien 

lukumäärän rajoittamiseksi ja CGN-

tekniikan käytön lopettamiseksi sekä 

tekemään mahdollisimman pikaisesti 

vaadittavat investoinnit seuraavan 

sukupolven IP-osoitteiden käyttöön 

ottamiseksi (versio 6 – IPv6); 

23. kehottaa jäsenvaltioita 

kannustamaan internetpalveluntarjoajia ja 

verkko-operaattoreita ryhtymään 

tarvittaviin toimiin saman IP-osoitteen 

käyttäjien lukumäärän rajoittamiseksi ja 

CGN-tekniikan käytön lopettamiseksi sekä 

tekemään mahdollisimman pikaisesti 

vaadittavat investoinnit seuraavan 

sukupolven IP-osoitteiden käyttöön 

ottamiseksi (versio 6 – IPv6); 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Tarkistus  7 

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, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista 

koskevan direktiivin täytäntöönpano 

2015/2129(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön tehokkaita ehkäiseviä ja 

interventio-ohjelmia, kuten säännöllisiä 

koulutusohjelmia, kaikille virkamiehille, 

kouluttajille ja sidosryhmille, jotka ovat 

tekemisissä lasten kanssa, jotta he voivat 

arvioida paremmin rikosten tekemisen 

riskit; 

28. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön tehokkaita ehkäiseviä ja 

interventio-ohjelmia, kuten säännöllisiä 

koulutusohjelmia, kaikille virkamiehille, 

kouluttajille, vanhempainyhdistyksille ja 

sidosryhmille, jotka ovat tekemisissä lasten 

kanssa, jotta he voivat arvioida paremmin 

rikosten tekemisen riskit; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/8 

Tarkistus  8 

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, Cornelia Ernst 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista 

koskevan direktiivin täytäntöönpano 

2015/2129(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 

panemaan täytäntöön asianmukaisia 

toimenpiteitä, kuten lisäämään yleistä 

tietoisuutta, järjestämään 

ennaltaehkäisykampanjoita, toteuttamaan 

viranomaisten, vanhempien, opettajien, 

lasten ja alaikäisten valistukseen ja 

koulutukseen liittyviä ohjelmia, joita 

toteutetaan myös yhteistyössä lasten ja 

alaikäisten suojelun alalla aktiivisten 

vanhempainyhdistysten ja asiaankuuluvien 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, 

jotta voidaan edistää perhearvojen 

(esimerkiksi keskinäinen vastuu, 

kunnioitus ja huolenpito), ihmisarvon, 

itsetunnon ja väkivallattomuuden 

merkitystä ja yleisesti tuoda esiin, kuinka 

tärkeä on lasten oikeus suojeluun 

kaikenlaista seksuaalista hyväksikäyttöä ja 

seksuaalista riistoa vastaan; 

29. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 

panemaan täytäntöön asianmukaisia 

toimenpiteitä, kuten lisäämään yleistä 

tietoisuutta, järjestämään 

ennaltaehkäisykampanjoita, toteuttamaan 

viranomaisten, vanhempien, opettajien, 

lasten ja alaikäisten valistukseen ja 

koulutukseen liittyviä ohjelmia, joita 

toteutetaan myös yhteistyössä lasten ja 

alaikäisten suojelun alalla aktiivisten 

vanhempainyhdistysten ja asiaankuuluvien 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, 

jotta voidaan edistää medialukutaidon, 

verkkoturvallisuuden ja perhearvojen 

(esimerkiksi keskinäinen vastuu, 

kunnioitus ja huolenpito), ihmisarvon, 

itsetunnon ja väkivallattomuuden 

merkitystä ja yleisesti tuoda esiin, kuinka 

tärkeä on lasten oikeus suojeluun 

kaikenlaista seksuaalista hyväksikäyttöä ja 

seksuaalista riistoa vastaan; 

Or. en 

 

 


