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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 

iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka cīņai pret seksuālu vardarbību pret bērniem un nepilngadīgajiem un cīņai pret 

bērnu pornogrāfiju vajadzētu būt dalībvalstu prioritātei, un tāpēc ir nepieciešama 

visaptveroša, daudzdisciplināra un pilnīgas neiecietības pieeja; šā iemesla dēļ uzstāj, ka 

pasākumi, piemēram, sabiedrības informētības palielināšana, profilakses kampaņas, 

iestāžu, vecāku, skolotāju, bērnu un nepilngadīgo apmācība un izglītošana, kurus veic 

sadarbībā ar attiecīgām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, jo īpaši — bērnu un 

nepilngadīgo aizsardzībā iesaistītām vecāku organizācijām, ir tikpat svarīgi cīņā pret šiem 

noziegumiem kā palīdzības sniegšana cietušajiem un viņu ģimenēm, noziegumu 

izmeklēšana, materiālu, kuros atainota seksuāla vardarbība pret bērniem, dzēšana un 

vainīgo saukšana pie atbildības; 

2. norāda uz Komisijas ziņojumiem par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, 

bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu1, un piekrīt tam, ka, 

neraugoties uz nesenajiem sasniegumiem, ir vēl daudz aspektu, kurus var uzlabot, līdz 

direktīva savu potenciālu sasniegs pilnā mērā visās dalībvalstīs; atkārtoti norāda, ka, 

īstenojot šo direktīvu, jāņem vērā pirmām kārtām bērna intereses; mudina Komisiju 

palīdzēt dalībvalstīm panākt pareizu un pilnīgu direktīvas transponēšanu un īstenošanu 

visā ES, lai bērni pilnībā varētu izmantot tās pievienoto vērtību; 

3. aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt prioritāti seksuālās vardarbības pret bērniem un 

bērnu seksuālās izmantošanas novēršanai un stiprināt sadarbību ar izglītības un apmācības 

iestādēm, palīdzības dienestiem seksuālās vardarbības gadījumos, starptautiskām, 

nevalstiskām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām un privātā sektora dalībniekiem, lai 

izveidotu efektīvu un inovatīvu prevencijas politiku, tostarp izstrādājot ar šo jautājumu 

saistītus izglītojošus un mācību materiālus; 

4. ar bažām norāda, ka Direktīvas 2011/93/ES īstenošanā dalībvalstīm vislielākās grūtības 

sagādā noteikumi par preventīviem un intervences pasākumiem un palīdzību, kā arī 

noteikumi par atbalstu cietušajiem bērniem un viņu aizsardzību; mudina Komisiju savā 

īstenošanas ziņojumā sniegt informāciju par paraugpraksi saistībā ar faktiskiem dažādās 

dalībvalstīs pieņemtiem pasākumiem un par to ietekmi cīņā pret seksuālu vardarbību pret 

bērniem, bērnu seksuālu izmantošanu un materiāliem, kuros atainota seksuāla vardarbība 

pret bērniem; 

5. ziņo, ka seksuāla vardarbība pret bērniem un bērnu seksuāla izmantošana tiešsaistē un 

bezsaistē, tostarp bērnu pornogrāfija, kā arī cietušo personu pamattiesību pārkāpšana 

joprojām ir būtiska problēma un nopietns noziegums; uzsver, ka šie noziegumi rada gan 

īstermiņa, gan ilgtermiņa fizisku, psiholoģisku un sociālu kaitējumu bērniem un aizvien 

pastāv cietušo personu atkārtotas viktimizācijas un stigmatizācijas iespēja; 

6. mudina steidzami lemt par visaptverošu politisku reakciju, kas būtu vērsta pret jaunajiem 

                                                 
1 OV L 335, 17.12.2011., 1. lpp. 
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bērnu seksuālās izmantošanas un vardarbības veidiem internetā, piemēram, kiberlenkšanu, 

seksuāla rakstura izspiešanu, komerciālu straumēšanu tiešsaistē, atriebības motivētu 

pornogrāfisku materiālu izplatīšanu, vuārismu un iedraudzināšanu, kā arī sekmēt centienus 

un palielināt resursus, kas paredzēti cietušo identificēšanai un cietušajiem paredzētu 

pakalpojumu nodrošināšanai; šajā sakarībā iesaka, ka Komisijai būtu papildus jāizvērtē, 

vai Direktīvas 2011/93/ES mērķi ir sasniegti efektīvi un vai šī direktīva nodrošina 

atbilstošu risinājumu tam, kā tikt galā ar jaunajām grūtībām un draudiem digitālajā un 

tehnoloģiju jomā; 

7. mudina visas tās dalībvalstis, kas vēl nav pilnībā īstenojušas direktīvas 18., 19., 20., 22., 

23. un 24. pantu, to nekavējoties izdarīt un jo īpaši pieņemt preventīvus pasākumus, kas 

paredzēti to amatpersonu regulārai apmācībai, kurām ir vislielākā iespēja nonākt saskarē 

ar bērniem un nepilngadīgajiem; 

8. mudina dalībvalstis īstenot noteikumus par palīdzību, atbalstu un aizsardzības 

pasākumiem tiem bērniem un nepilngadīgajiem, kuri cietuši seksuālos nodarījumos 

(18.,19. un 20. pants), un pastiprināt centienus nekavējoties identificēt cietušos un sniegt 

viņiem psiholoģisku palīdzību; aicina dalībvalstis, ņemot vērā bērna intereses, nodrošināt, 

ka seksuālos nodarījumos cietušie bērni saskaņā ar Direktīvu par cietušo tiesībām1 tiek 

uzskatīti par jo īpaši neaizsargātiem upuriem, un pieņemt īpašus palīdzības un 

aizsardzības pasākumus, piemēram, paredzēt iespēju liecināt bez nepieciešamības sniegt 

liecību atklātā lietas izskatīšanā un iespēju saņemt palīdzību tikai no personām, kas šajā 

nolūkā ir īpaši apmācītas; 

9. aicina dalībvalstis saskaņā ar 23. pantu, jo īpaši tiesu iestādēm un policijas nodaļām, 

nodrošināt attiecīgu apmācību un kompetenču pilnveidošanu saistībā ar jauno draudu 

tiešsaistes vidē novēršanu un plašo mobilo tehnoloģiju un interneta izmantošanu un 

piekļuvi tam, lai palīdzētu tām pienācīgi veikt izmeklēšanu, saukt pie atbildības vainīgos 

un sniegt palīdzību cietušajām personām; 

10. atkārtoti norāda, ka ir nepieciešami pietiekami līdzekļi, cilvēkresursi un izmeklēšanas 

pilnvaras un līdzekļi, tostarp augsto tehnoloģiju izmantošanas spēju attīstība, lai 

nepieļautu nelikumīga satura ievietošanu tiešsaistē, labāk un ātrāk identificētu cietušās 

personas un likumpārkāpējus un reaģētu uz jaunajām parādībām un tendencēm, kas 

izplatās tiešsaistē, tostarp jaunajiem bērnu pornogrāfijas materiālu izplatīšanas un 

tirdzniecības modeļiem; 

11. aicina Komisiju veicināt un atbalstīt paraugprakses un pozitīvās pieredzes apmaiņu 

dalībvalstīs; uzsver, ka attiecīgo ieinteresēto personu brīvprātīgas iniciatīvas var 

nodrošināt lietderīgu atbalstu cīņā pret šiem noziedzīgiem nodarījumiem, taču nevar 

aizstāt efektīvas tiesību normas; 

12. piekrīt tam, ka informētības palielināšanas materiāli, kanāli un kampaņas, kas paredzētas 

gan bērniem, gan pieaugušajiem, jo īpaši vecākiem un tām personām, kurām ir saskare ar 

bērniem, ir jāveicina vietējā līmenī, lai palīdzētu viņiem izprast riskus tiešsaistē un 

nepieļaut tos, nodrošināt drošu tiešsaistes vidi un veicināt bērnu pozitīvo pieredzi 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos 

cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI 

(OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.). 
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tiešsaistē; 

13. uzsver, ka šajos preventīvajos pasākumos būtu jo īpaši jāietver ar tehnoloģiju saistīti 

aspekti, lai uzlabotu drošu interneta lietošanu un digitālās prasmes; tādēļ mudina 

dalībvalstis apsvērt iespēju savās programmās un mācību plānos ietvert vecumam 

atbilstošas izglītojošas iniciatīvas nolūkā veicināt medijpratību un drošību tiešsaistē un 

mācīt bērniem un nepilngadīgajiem agrīnā vecumā par to, kā nepieļaut seksuālu 

vardarbību, tostarp to, kā identificēt apdraudējumu, ko var radīt kāds materiāls tiešsaistē, 

un aizsargāt sevi no šī apdraudējuma, kā atpazīt nepiedienīgas uzvedības pazīmes un kā 

ziņot par to; turklāt aicina dalībvalstis pieņemt noteikumus, kas ļautu pieņemt stingrākus 

tehniskos pasākumus, piemēram, pēc noklusējuma noteikt vecumam atbilstošus privātuma 

iestatījumus, šifrēšanu un vecāku kontroli, lai nodrošinātu bērniem un nepilngadīgajiem 

maksimālu aizsardzību; 

14. uzsver, ka, ņemot vērā strauji mainīgo kibernoziedzības raksturu un tehnoloģiju attīstības 

tempu, ir nepieciešama pastāvīgi pielāgojama pieeja mehānismu un uzlabotu paņēmienu 

izpētei un izstrādei, tostarp programmatūras izstrādei, kas ļautu agrīnā posmā tiešsaistē 

noteikt, bloķēt un dzēst nelikumīgu saturu, piemēram, saturu, kurā atainota seksuāla 

vardarbība pret bērnu; tādēļ aicina dalībvalstis pastiprināt savas darbības un pastāvīgi 

pielāgot plānus, kas paredzēti seksuālas vardarbības pret bērniem nepieļaušanai, un 

politikas, kas paredzētas, lai apkarotu seksuālo vardarbību pret bērniem, bērnu seksuālo 

izmantošanu un bērnu pornogrāfiju tiešsaistē, un aicina Komisiju atbalstīt dalībvalstu 

centienus; 

15. aicina Komisiju turpināt cieši uzraudzīt dalībvalstu pieņemtos transponēšanas pasākumus 

un nekavējoties sākt pienākumu neizpildes procedūru, ja šie pasākumi neatbilst direktīvai; 

16. uzsver vecāku lomu bērnu un nepilngadīgo seksuālās izmantošanas nepieļaušanā, dodot 

norādījumus, uzraugot to, kā bērni un nepilngadīgie izmanto internetu un sociālos 

medijus, un informējot savus bērnus un nepilngadīgos par bērnu pornogrāfijas draudiem; 

17. mudina Komisiju un dalībvalstis sekmēt NVO piekļuvi publiskiem līdzekļiem, lai tās 

spētu veikt preventīvas un izglītojošas darbības attiecībā uz bērnu un nepilngadīgo 

seksuālo izmantošanu tiešsaistē un bērnu pornogrāfiju un pievērst šim jautājumam lielāku 

sabiedrības uzmanību; 

18. atgādina, ka bērnu un nepilngadīgo seksuālā izmantošana tiešsaistē pastāvīgi attīstās 

vienlaikus ar sasniegumiem tehnoloģiju jomā un tā ir satraucoša parādība, kas ilgākā laika 

posmā cietušajām personām rada vairākkārtēju kaitējumu, turklāt saskaņā ar 

Starptautiskās interneta tiešo līniju asociācijas (INHOPE) sniegto informāciju bērnu 

seksuālās izmantošanas materiālu upuru vidējais vecums arvien samazinās; uzsver, ka 

vienādranga tīkls, dziļā tīmekļa tīkls un tumšais tīkls nodrošina augstu anonimitātes 

pakāpi un tādēļ šie tīkli tiek izmantoti, lai veiktu apmaiņu ar materiāliem, kuros atainota 

seksuāla vardarbība pret bērniem; 

19. mudina plašsaziņas līdzekļu un reklāmas nozares dalībniekus savos veidotajos darbos 

aizsargāt bērnu un nepilngadīgo cieņu un nevainību, izmantojot kopregulēšanas 

mehānismus, rīcības kodeksus un citus brīvprātīgus pasākumus; 

20. iesaka attiecīgajām valsts iestādēm izveidot melnos sarakstus ar tīmekļa vietnēm, kuras 
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satur bērnu pornogrāfiju, un, izmantojot drošus kanālus, darīt tos zināmus interneta 

pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi varētu dzēst nelikumīgu saturu, pamatojoties uz 

skaidriem un pārredzamiem kritērijiem, kas nodrošina pienācīgu juridiskās noteiktības 

līmeni un atbilst šai direktīvai, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 

konvencijai un Eiropas Savienības Pamattiesību hartai (CFREU); uzsver — tā kā šis ir 

globāls jautājums, kas sniedzas pāri robežām, dalībvalstīm ir jānodrošina savstarpēja 

apmaiņa ar šādiem tīmekļa vietņu melnajiem sarakstiem, ciešāk sadarbojoties ar Interpolu, 

Eiropolu un tajā izveidoto Eiropas Kibernoziedzības centru, kā arī ar trešām valstīm; 

iesaka šādus sarakstus veidot mērķtiecīgi un regulāri atjaunināt; 

21. mudina dalībvalstis saskaņā ar 24. panta 4. punktu nodrošināt, ka tiek izvērtēta sodīto 

personu bīstamība un noziegumu atkārtotas izdarīšanas risks; atbalsta to, ka 

tiesībaizsardzības iestādes regulāri apmainās ar šādiem izvērtējumiem un informāciju par 

bērnu seksuālās izmantošanas noziedznieku sodāmību nolūkā nepieļaut, ka viņi varētu 

nepamanīti pārvietoties no vienas dalībvalsts uz citu nolūkā iekārtoties darbā vai strādāt 

brīvprātīgo darbu ar bērniem un nepilngadīgajiem vai bērnu iestādēs; aicina dalībvalstis 

paātrināt informācijas apmaiņu par notiesājošiem spriedumiem un aizliegumiem un valsts 

reģistros uzlabot datu vākšanu par likumpārkāpējiem; 

22. uzsver — lai mazinātu un novērstu šo apdraudējumu, ir būtiski regulāri vākt datus un 

izplatīt faktisko informāciju par seksuālās vardarbības pret bērniem un bērnu seksuālās 

izmantošanas pašreizējiem līmeņiem un paņēmieniem, kā arī nodrošināt bērniem, 

vecākiem un personām, kas strādā ar bērniem, atbilstošas zināšanas un līdzekļus; 

23. aicina Komisiju ņemt vērā Eiropas Padomes lēmumu, kurā ir īpaša atsauce uz 

Parlamentārās asamblejas Ieteikumu (PACE) 2092 (2016) par cīņu pret bērnu pārmērīgu 

seksualizāciju; 

24. mudina dalībvalstis sadarbībā ar valstu palīdzības dienestiem noteikt, ka interneta 

pakalpojumu sniedzējiem (IPS) ir pienākums ziņot tiesībaizsardzības iestādēm un valstu 

palīdzības dienestiem par viņu infrastruktūrā konstatētajiem materiāliem, kuros atainota 

seksuāla vardarbība pret bērniem, un bērnu pornogrāfijas materiāliem, un tos dzēst un 

aicina IPS saglabāt pierādījumus likumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar CFREU un ANO 

Konvenciju par bērna tiesībām; uzsver informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 

un IPS nozīmi, nodrošinot ātru un efektīvu nelikumīga tiešsaistes satura dzēšanu pēc 

atbildīgo tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma; 

25. mudina tās dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, nekavējoties izveidot drošus un 

bērniem piemērotus tādus ziņošanas un konsultāciju mehānismus, piemēram, tālruņa vai 

datora līnijas ar e-pasta adresēm vai planšetdatoru vai viedtālruņu lietojumprogrammas, 

kurus interneta lietotāji var izmantot, lai ziņotu (pat anonīmi) par tiešsaistē pieejamiem 

materiāliem, kas ataino vardarbību pret bērniem, un kuri spēj ātri novērtēt šo paziņoto 

saturu, lai īstenotu tūlītējas informēšanas un izņemšanas procedūras un dzēstu saturu, kas 

tiek mitināts ārpus to teritorijas; uzskata, ka būtu jāatļauj šādiem palīdzības dienestiem 

proaktīvi meklēt bērnu seksuālas izmantošanas materiālus, kā to Apvienotajā Karalistē 

dara Internet Watch Foundation (IWF); aicina dalībvalstis uzlabot sadarbību starp 

palīdzības dienestiem un palīdzības tālruņiem, lai nodrošinātu aizsardzību tiem bērniem 

un nepilngadīgajiem, kuri ir seksuālās izmantošanas un seksuālās vardarbības upuri; 

26. mudina dalībvalstis savos tiesību aktos ieviest obligātas to personu iepriekšējas darbības 
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pārbaudes, kuras piesakās strādāt darbā vai veikt brīvprātīgo darbu, kas saistīts ar bērniem, 

vai tādu darbu, kas tieši saistīts ar jautājumu risināšanu attiecībā uz materiāliem, kuros 

atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, un regulāri apmainīties ar informāciju par 

personām, kuras apdraud bērnus; 

27. atzinīgi vērtē to, ka puse dalībvalstu papildus pasākumiem, kuru mērķis saskaņā ar 

25. panta 1. punktu ir nekavējoši likvidēt tādas tīmekļa vietnes, kurās ir materiāls, kas 

ataino seksuālu vardarbību pret bērniem, ir izvēlējušās īstenot arī direktīvas 25. panta 

2. punktā minētos fakultatīvos pasākumus, t. i., bloķēt piekļuvi tīmekļa vietnēm, kurās ir 

bērnu pornogrāfija vai caur kurām to izplata; mudina dalībvalstis, kuras vēl nav 

īstenojušas šādus pasākumus, to izdarīt; aicina Komisiju iespējamās turpmākās 

pārskatīšanas kontekstā apsvērt iespēju noteikt 25. panta 2. punktā stingrākus pasākumus 

un mudina izmantot ES līdzekļus, tostarp pētniecībai paredzētos līdzekļus, lai šajā jomā 

rastu jaunus tehnoloģiskus risinājumus ar augstu potenciālu; norāda, ka nelikumīga satura 

dzēšana ir iedarbīgs veids, kā apkarot bērnu un nepilngadīgo seksuālu izmantošanu un 

bērnu pornogrāfiju; 

28. ar bažām norāda uz 2017. gada aprīļa sākumā publicētā IWF gada ziņojuma rezultātiem, 

kas liecina, ka Eiropā reģistrētajos interneta domēnos pašlaik ir 60 % tīmekļa vietņu, kurās 

ievietoti attēli ar seksuālu vardarbību pret bērniem, un tas ir par 19 procentpunktiem 

vairāk nekā 2015. gadā, turklāt dažās dalībvalstīs vērojams krass to URL skaita 

pieaugums, kurās atainota seksuāla vardarbība; aicina dalībvalstis stiprināt sadarbību, 

informācijas apmaiņu un dalīties paraugpraksē, lai mazinātu tiešsaistē pieejamus 

materiālus, kuros atspoguļota vardarbība pret bērniem; 

29. uzsver, ka tad, kad dalībvalstis, īstenojot 25. pantu, nosaka interneta lietošanas 

pamattiesības ierobežojošus pasākumus, ir jāaizsargā pārredzamības, nepieciešamības un 

samērības principi saskaņā ar ES un dalībvalstu tiesību aktiem un dalībvalstīm ir jāsniedz 

šo ierobežojumu pamatojums, kā arī jānodrošina pārsūdzības iespēja; 

30. uzsver, ka ir jāpalielina informētība par draudiem un riskiem bērniem sociālajos 

plašsaziņas līdzekļos; 

31. uzsver, ka bērnu personas dati ir pienācīgi jāaizsargā un ka bērni un vecāki jāinformē par 

riskiem un sekām, kas rodas, izmantojot bērnu personas datus tiešsaistē; 

32. piekrīt tam, ka nelikumīga materiāla un tādu tiešsaistes materiālu, kuros atspoguļota 

vardarbība pret bērniem, efektīvā atklāšanā un apkarošanā būtiska nozīme ir daudzu 

ieinteresēto personu iesaistei un sadarbībai starp privāto un publisko sektoru, tostarp 

pilsonisko sabiedrību, tiesībaizsardzības aģentūrām, aģentūrām, kas iesaistītas darbā ar 

bērniem, un sociālajiem dienestiem, kā arī privātām nozares ieinteresētajām personām, 

piemēram, tehnoloģiju nozari; 

33. turklāt uzsver, ka cīņā pret seksuālo vardarbību pret bērniem un bērnu seksuālo 

izmantošanu tiešsaistē ir nepieciešama starptautiska sadarbība un transnacionāla 

izmeklēšana sadarbībā ar ES stratēģiskajiem partneriem un tiesībaizsardzības iestādēm; 

34. atkārtoti norāda, ka joprojām trūkst precīzu statistikas datu un datu par izdarīto noziegumu 

skaitu, konkrēti, tādā jomā kā seksuālā vardarbība pret bērnu, jo ir ļoti liels neziņoto 

gadījumu procentuālais skaits, parādās jauni noziegumu veidi un pastāv atšķirības starp 
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dažādās dalībvalstīs izmantotajām definīcijām un metodoloģijām; 

35. aicina dalībvalstis sadarbībā ar satura un pakalpojumu sniedzējiem likumā paredzētajā 

kārtībā un saskaņā ar CFREU un ANO Konvenciju par bērna tiesībām paātrināt 

informēšanas un izņemšanas procedūras attiecībā uz saturu, kurā atainota seksuāla 

vardarbība pret bērniem un bērnu seksuāla izmantošana, tostarp bērnu pornogrāfija, 

nolūkā nodrošināt pienācīgu aizsardzību un jo īpaši nodrošināt, lai iejaukšanās būtu 

nepieciešama un samērīga, kā arī paredzēt tiesiskās aizsardzības izmantošanas iespēju; 

aicina Komisiju atvieglot un uzlabot apmaiņu ar paraugpraksi šajā jomā, turklāt aicina 

dalībvalstis stiprināt savstarpējo sadarbību, lai efektīvi risinātu šos jautājumus; 

36. uzsver, ka pieaug draudi bērniem, kurus ir skārusi bēgļu krīze, jo viņus, galvenokārt 

nepavadītus nepilngadīgos, apdraud pastiprināts seksuālas izmantošanas un seksuālas 

vardarbības risks un pēc viņu ierašanās ir saņemti ziņojumi par viņu pazušanu; mudina 

Komisiju un dalībvalstis pievērsties šai parādībai un pieņemt efektīvus pasākumus, lai 

uzlabotu situāciju šajā jomā un pastiprinātu bērnu aizsardzību; 

37. mudina Komisiju un dalībvalstis palielināt iedzīvotāju informētību par to, ka ir svarīgi 

apkarot seksuālo vardarbību pret bērniem un nepilngadīgajiem, viņu seksuālo 

izmantošanu un bērnu pornogrāfiju, veicinot iniciatīvas un informācijas kampaņas un 

pilnībā iesaistoties tajās, piemēram, Eiropas Padomes iedibinātajā Eiropas dienā bērnu 

aizsardzībai pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību; 

38. mudina tās dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, izveidot palīdzības dienestus, tostarp 

tiešsaistes dienestus, kuri sniegtu atbalstu, informāciju un apmācību par to, kā atpazīt 

seksuālās vardarbības un seksuālās izmantošanas pazīmes un kā reaģēt gadījumos, kad 

tiek novērota satraucoša uzvedība, kas vēl nav ļaunprātīga; 

39. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka nelikumīgs saturs tiek izņemts ātri un ka tas netiek 

ievietots tiešsaistē atkārtoti; 

40. atbalsta uz tiesībām balstītas pieejas īstenošanu bērnu aizsardzībā, ņemot vērā 

starptautisko tiesisko kārtību; šajā saistībā atgādina, ka ES 2011. gada plānā par bērnu 

tiesībām ir noteikts, ka “Līgumi, Eiropas Savienības Pamattiesību harta un ANO 

Konvencija par bērna tiesībām (UNCRC) ir uzskatāmi par kopēju pamatu visām ES 

darbībām, kas attiecas uz bērniem”. 
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