
 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.12.2017 A8-0368/1 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu 

pornogrāfijas apkarošanu īstenošana 

2015/2129(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. jo īpaši pauž bažas par draudiem un 

riskiem, kurus tiešsaistes dimensija rada 

bērniem, galvenokārt par bērnu vervēšanu 

tiešsaistē, kā arī par iedraudzināšanu un 

citiem kūdīšanas veidiem; uzskata, ka tādēļ 

ir jārod risinājumi, kā identificēt un 

izmeklēt šādu bīstamu praksi un ziņot par 

to; uzsver, ka ir jāpaaugstina bērnu 

aizsardzības līmenis tiešsaistē, vienlaikus 

sākot programmas, kas paredzētas, lai 

palielinātu izpratni un informētību par 

draudiem tiešsaistē; 

9. jo īpaši pauž bažas par draudiem un 

riskiem, kurus tiešsaistes dimensija rada 

bērniem, galvenokārt par bērnu vervēšanu 

tiešsaistē, kā arī par iedraudzināšanu un 

citiem kūdīšanas veidiem, ņemot vērā to, 

ka internets nodrošina to lietotājiem 

bezprecedenta anonimitāti un viņi spēj 

slēpt savu patieso identitāti un 

personiskās pazīmes, piemēram, vecumu; 

uzskata, ka tādēļ ir jārod risinājumi, kā 

identificēt un izmeklēt šādu bīstamu praksi 

un ziņot par to; uzsver, ka ir jāpaaugstina 

bērnu aizsardzības līmenis tiešsaistē, 

vienlaikus sākot programmas, kas 

paredzētas, lai palielinātu izpratni un 

informētību par draudiem tiešsaistē; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/2 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu 

pornogrāfijas apkarošanu īstenošana 

2015/2129(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.a prasa Komisijai padomāt par 

alternatīvu tiesisko regulējumu, lai 

izveidotu pienācīgu mehānismu, ar kura 

palīdzību uzraudzīt informācijas 

sabiedrības pakalpojumus, piemēram, 

video koplietošanas platformas, kas 

pašlaik nav uzņēmušās nekādu 

redakcionālu atbildību, un lai tādējādi 

uzlabotu nepilngadīgo aizsardzību pret 

materiāliem, kuros atainota seksuāla 

vardarbība pret bērniem, un pret 

pikšķerēšanu tiešsaistē; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu 

pornogrāfijas apkarošanu īstenošana 

2015/2129(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.b atgādina Komisijai, ka ar 

tiešsaistes saturu saistītajiem 

ierobežojumiem vajadzētu būt 

likumpamatotiem, labi definētiem, 

samērīgiem, leģitīmiem un tādiem, ar 

kuru palīdzību var sasniegt skaidru 

mērķi; tādēļ uzskata, ka jebkādi 

pasākumi, kurus dalībvalstis ir 

noteikušas, lai uzraudzītu tādus 

pakalpojumus kā video koplietošanas 

platformas, būtu jāattiecina tikai uz 

nepilngadīgo aizsardzību pret 

materiāliem, kuros atainota seksuāla 

vardarbība pret bērniem, un pret 

pikšķerēšanu tiešsaistē; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu 

pornogrāfijas apkarošanu īstenošana 

2015/2129(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. pauž bažas par to, ka palielinās 

seksuālās vardarbības pret bērniem 

straumēšana tiešraidē un ka likumpārkāpēji 

ļoti prasmīgi un inovatīvi izmanto 

progresīvās tehnoloģijas; uzskata, ka tādēļ 

visām dalībvalstīm būtu jāizstrādā 

inovatīvas tehniskas lietojumprogrammas, 

lai atklātu un bloķētu piekļuvi šādam 

saturam, vienlaikus ierobežojot 

maksājumus par šāda veida 

pakalpojumiem; 

10. pauž bažas par to, ka palielinās 

seksuālās vardarbības pret bērniem 

straumēšana tiešraidē un ka likumpārkāpēji 

ļoti prasmīgi un inovatīvi izmanto 

progresīvās tehnoloģijas; uzskata, ka tādēļ 

visām dalībvalstīm būtu jāsāk 

kriminālvajāšana par šādām nelikumīgām 

darbībām, vienlaikus bloķējot maksājumus 

par šāda veida pakalpojumiem; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/5 

Grozījums Nr.  5 

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

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

Sylikiotis, Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu 

pornogrāfijas apkarošanu īstenošana 

2015/2129(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzsver, ka ir jāpievēršas jauniem 

tiešsaistes noziegumu veidiem, piemēram, 

atriebības pornogrāfijai un seksuāla 

rakstura izspiešanai, kas skar jauniešus, jo 

īpaši pusaugu meitenes; aicina dalībvalstu 

tiesībaizsardzības iestādes un tiesu iestādes 

pieņemt konkrētus pasākumus, lai apkarotu 

šo nozieguma jauno veidu, un aicina 

interneta nozares dalībniekus, palīdzības 

dienestus, NVO un visas attiecīgās 

struktūras uzņemties kopīgu atbildību un 

censties rast risinājumus, kā novērst šos 

noziegumus, tostarp plašāk izmantojot 

pieejamās tehnoloģijas un izstrādājot 

jaunas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību tiks 

sekmēta to personu identificēšana, kas 

izdara noziegumus tiešsaistē; 

11. uzsver, ka ir jāpievēršas jauniem 

tiešsaistes noziegumu veidiem, piemēram, 

atriebības pornogrāfijai un seksuāla 

rakstura izspiešanai, kas skar jauniešus, jo 

īpaši pusaugu meitenes; aicina dalībvalstu 

tiesībaizsardzības iestādes un tiesu iestādes 

pieņemt konkrētus pasākumus, lai apkarotu 

šo nozieguma jauno veidu, un aicina 

interneta nozares dalībniekus un visas 

attiecīgās struktūras uzņemties kopīgu 

atbildību un rast risinājumus, kā cīnīties 

pret šiem noziegumiem, tostarp plašāk 

izmantojot pieejamās tehnoloģijas un 

izstrādājot jaunas tehnoloģijas, ar kuru 

palīdzību tiks sekmēta to personu 

identificēšana, kas izdara noziegumus 

tiešsaistē; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Grozījums Nr.  6 

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

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

Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu 

pornogrāfijas apkarošanu īstenošana 

2015/2129(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. pauž bažas par to, ka interneta 

piekļuves pakalpojumu sniedzēji izmanto 

datu nesēja klases (NAT CGN) tīkla 

adrešu tulkošanas tehnoloģijas, kas ļauj 

vairākiem lietotājiem vienlaikus kopīgi 

lietot vienu un to pašu IP adresi, tādējādi 

mazinot drošību tiešsaistē un spējas 

noteikt atbildību; aicina dalībvalstis 

mudināt interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzējus un tīkla operatorus veikt 

nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu 

IP adrešu lietotāju skaitu, pakāpeniski 

izskaust CGN tehnoloģiju izmantošanu un 

veikt nepieciešamās investīcijas, lai 

steidzami pieņemtu nākamās paaudzes 

interneta protokola 6. versijas (IPv6) 

adreses; 

23. aicina dalībvalstis mudināt interneta 

piekļuves pakalpojumu sniedzējus un tīkla 

operatorus veikt nepieciešamos 

pasākumus, lai ierobežotu IP adrešu 

lietotāju skaitu, pakāpeniski izskaust CGN 

tehnoloģiju izmantošanu un veikt 

nepieciešamās investīcijas, lai steidzami 

pieņemtu nākamās paaudzes interneta 

protokola 6. versijas (IPv6) adreses; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu 

pornogrāfijas apkarošanu īstenošana 

2015/2129(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. aicina dalībvalstis izveidot 

efektīvas preventīvas intervences 

programmas, tostarp regulāras apmācības 

programmas, visām amatpersonām, 

izglītojošajam personālam un 

ieinteresētajām personām, kam ir 

saskarsme ar cietušajiem bērniem, lai viņi 

varētu labāk novērtēt noziegumu 

izdarīšanas risku; 

28. aicina dalībvalstis izveidot 

efektīvas preventīvas intervences 

programmas, tostarp regulāras apmācības 

programmas, visām amatpersonām, 

izglītojošajam personālam, vecāku 

asociācijām un ieinteresētajām personām, 

kam ir saskarsme ar cietušajiem bērniem, 

lai viņi varētu labāk novērtēt noziegumu 

izdarīšanas risku; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/8 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu 

pornogrāfijas apkarošanu īstenošana 

2015/2129(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. mudina visas dalībvalstis īstenot 

atbilstīgus pasākumus, piemēram, 

sabiedrības informētības palielināšanu, 

profilakses kampaņas, iestāžu, vecāku, 

skolotāju, bērnu un nepilngadīgo apmācību 

un izglītošanu, kurus veic sadarbībā arī ar 

bērnu un nepilngadīgo aizsardzībā 

iesaistītām aktīvām vecāku organizācijām, 

kā arī attiecīgām pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām, lai popularizētu ģimenes 

vērtību (piem., savstarpējas atbildības, 

cieņas un rūpēšanās), cilvēka cieņas, 

pašvērtējuma, nevardarbības nozīmi un 

kopumā — bērna tiesības uz aizsardzību 

pret visa veida seksuālu vardarbību un 

seksuālu izmantošanu; 

29. mudina visas dalībvalstis īstenot 

atbilstīgus pasākumus, piemēram, 

sabiedrības informētības palielināšanu, 

profilakses kampaņas, iestāžu, vecāku, 

skolotāju, bērnu un nepilngadīgo apmācību 

un izglītošanu, kurus veic sadarbībā arī ar 

bērnu un nepilngadīgo aizsardzībā 

iesaistītām aktīvām vecāku organizācijām, 

kā arī attiecīgām pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām, lai popularizētu 

medijpratību, drošību tiešsaistē un 

ģimenes vērtību (piem., savstarpējas 

atbildības, cieņas un rūpēšanās), cilvēka 

cieņas, pašvērtējuma, nevardarbības nozīmi 

un kopumā — bērna tiesības uz aizsardzību 

pret visa veida seksuālu vardarbību un 

seksuālu izmantošanu; 

Or. en 

 

 


