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11.12.2017 A8-0368/1 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 

exploatering av barn och barnpornografi 

2015/2129(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet är särskilt 

bekymrat över de hot och risker som 

internet innebär för barn, i synnerhet när 

det gäller rekryteringen av barn på nätet, 

samt gromning och andra sorters 

uppmaningar. Parlamentet anser att man 

därför måste hitta metoder för att 

identifiera, rapportera och utreda sådan 

farlig verksamhet. Parlamentet betonar 

behovet av ökat skydd för barn på nätet, 

och av att man samtidigt genomför 

program som höjer medvetenheten och 

informerar om de faror som förekommer 

på nätet. 

9. Europaparlamentet är särskilt 

bekymrat över de hot och risker som 

internet innebär för barn, i synnerhet när 

det gäller rekryteringen av barn på nätet, 

samt gromning och andra sorters 

uppmaningar, då det senare ger 

användarna anonymitet på ett sätt som 

inte tidigare eftersom de kan dölja sin 

verkliga identitet och andra 

personuppgifter, såsom ålder. Parlamentet 

anser att man därför måste hitta metoder 

för att identifiera, rapportera och utreda 

sådan farlig verksamhet. Parlamentet 

betonar behovet av ökat skydd för barn på 

nätet, och av att man samtidigt genomför 

program som höjer medvetenheten och 

informerar om de faror som förekommer 

på nätet. 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/2 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 

exploatering av barn och barnpornografi 

2015/2129(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att överväga en alternativ 

rättslig ram för att inrätta en lämplig 

mekanism som övervakar 

informationssamhällets tjänster, såsom 

videodelningsplattformar, som för 

närvarande inte har något redaktionellt 

ansvar, och på så sätt förbättra skyddet av 

minderåriga från material med sexuella 

övergrepp mot barn och från nätfiske. 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 

exploatering av barn och barnpornografi 

2015/2129(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9b. Europaparlamentet erinrar 

kommissionen om att restriktioner på 

onlineinnehållet bör förankras i 

lagstiftningen, vara väldefinierat, 

proportionerligt, berättigat och ha ett 

tydligt mål. Parlamentet anser därför att 

åtgärder som medlemsstaterna fastställt 

för att övervaka tjänster såsom 

videodelningsplattformar bör begränsas 

till skydd av minderåriga från material 

med sexuella övergrepp mot barn och 

från nätfiske. 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 

exploatering av barn och barnpornografi 

2015/2129(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet ser med oro på 

de ökande direktsändningarna med 

sexuella övergrepp mot barn och på hur 

skickliga och innovativa gärningsmännen 

är när det gäller användning av avancerad 

teknik. Parlamentet anser att samtliga 

medlemsstater därför bör sträva efter att 

utveckla innovativa tekniska applikationer 

för att upptäcka och blockera tillträdet till 

sådant material, samtidigt som 

möjligheten att betala för sådana tjänster 

begränsas. 

10. Europaparlamentet ser med oro på 

de ökande direktsändningarna med 

sexuella övergrepp mot barn och på hur 

skickliga och innovativa gärningsmännen 

är när det gäller användning av avancerad 

teknik. Parlamentet anser att samtliga 

medlemsstater därför bör lagföra sådan 

olaglig verksamhet samtidigt som 

möjligheten att betala för sådana tjänster 

blockeras. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.12.2017 A8-0368/5 

Ändringsförslag  5 

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

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

Sylikiotis, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 

exploatering av barn och barnpornografi 

2015/2129(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet betonar behovet 

av att hantera nya former av brottslighet på 

nätet såsom hämndporr och sexuell 

utpressning, som berör många ungdomar, 

särskilt tonårsflickor. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaternas 

brottsbekämpande myndigheter och 

rättsväsendet att vidta konkreta åtgärder för 

att bekämpa denna nya form av 

brottslighet, och uppmanar 

internetbranschen, telefonjourer, icke-

statliga organisationer och alla berörda 

organ, att ta sitt gemensamma ansvar 

samtidigt som man strävar efter att 
erbjuda lösningar för att komma till rätta 

med dessa brott, inbegripet ett bättre 

utnyttjande av tillgänglig teknik och 

utveckling av ny teknik som underlättar 

identifieringen av personer som begår brott 

på internet. 

11. Europaparlamentet betonar behovet 

av att hantera nya former av brottslighet på 

nätet såsom hämndporr och sexuell 

utpressning, som berör många ungdomar, 

särskilt tonårsflickor. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaternas 

brottsbekämpande myndigheter och 

rättsväsendet att vidta konkreta åtgärder för 

att bekämpa denna nya form av 

brottslighet, och uppmanar 

internetbranschen och alla berörda organ, 

att ta sitt gemensamma ansvar och erbjuda 

lösningar för att bekämpa dessa brott, 

inbegripet ett bättre utnyttjande av 

tillgänglig teknik och utveckling av ny 

teknik som underlättar identifieringen av 

personer som begår brott på internet. 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Ändringsförslag  6 

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

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

Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 

exploatering av barn och barnpornografi 

2015/2129(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet ser med oro på 

internetleverantörers användning av en 

teknik som kallas Carrier-Grade Network 

Address Translation (CGN) och som gör 

det möjligt för flera användare att 

samtidigt dela en och samma IP-adress, 

vilket därmed hotar säkerheten på nätet 

och möjligheten att fastställa ansvar. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att få internetleverantörer och nätoperatörer 

att vidta de åtgärder som krävs för att 

begränsa antalet användare per IP-adress, 

att stegvis avskaffa användningen av CGN-

teknik och göra de investeringar som krävs 

för att omgående införa nästa generations 

IP-adresser, dvs. version 6 (IPv6). 

23. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att få internetleverantörer 

och nätoperatörer att vidta de åtgärder som 

krävs för att begränsa antalet användare per 

IP-adress, att stegvis avskaffa 

användningen av CGN-teknik och göra de 

investeringar som krävs för att omgående 

införa nästa generations IP-adresser, dvs. 

version 6 (IPv6). 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 

exploatering av barn och barnpornografi 

2015/2129(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att införa effektiva 

förebyggande åtgärder och 

interventionsprogram, inbegripet 

regelbundna utbildningsprogram, för alla 

tjänstemän, utbildare och intressenter som 

kommer i kontakt med barn för att bättre 

bedöma risken för att de ska begå brott. 

28. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att införa effektiva 

förebyggande åtgärder och 

interventionsprogram, inbegripet 

regelbundna utbildningsprogram, för alla 

tjänstemän, utbildare, föräldraföreningar 

och intressenter som kommer i kontakt 

med barn för att bättre bedöma risken för 

att de ska begå brott. 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/8 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 

exploatering av barn och barnpornografi 

2015/2129(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet uppmanar med 

kraft alla medlemsstater att genomföra 

lämpliga åtgärder, såsom kampanjer för att 

höja medvetenheten hos allmänheten, 

förebyggande kampanjer, utbildning och 

särskilda utbildningsprogram för 

myndigheter, föräldrar, lärare, barn och 

minderåriga – även i samarbete med 

föräldraföreningar som arbetar aktivt med 

skydd av barn och minderåriga samt 

relevanta organisationer i det civila 

samhället – för att främja betydelsen av 

familjevärderingar (t.ex. ömsesidigt ansvar, 

respekt och omsorg), mänsklig värdighet, 

självkänsla, icke-våld och, mer generellt, 

barnens rätt att skyddas mot alla former av 

sexuella övergrepp och sexuellt 

utnyttjande. 

29. Europaparlamentet uppmanar med 

kraft alla medlemsstater att genomföra 

lämpliga åtgärder, såsom kampanjer för att 

höja medvetenheten hos allmänheten, 

förebyggande kampanjer, utbildning och 

särskilda utbildningsprogram för 

myndigheter, föräldrar, lärare, barn och 

minderåriga – även i samarbete med 

föräldraföreningar som arbetar aktivt med 

skydd av barn och minderåriga samt 

relevanta organisationer i det civila 

samhället – för att främja mediekompetens, 

onlinesäkerhet och betydelsen av 

familjevärderingar (t.ex. ömsesidigt ansvar, 

respekt och omsorg), mänsklig värdighet, 

självkänsla, icke-våld och, mer generellt, 

barnens rätt att skyddas mot alla former av 

sexuella övergrepp och sexuellt 

utnyttjande. 

Or. en 

 

 


