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ĪSS PAMATOJUMS

Seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē ir tik smags nodarījums, kas rada tik briesmīgas 
sekas visos cietušā dzīves aspektos, ka to nekādā gadījumā nevar uztvert vieglprātīgi. 
Vienlaikus jānorāda uz sprādzienveidīgo interneta izmantošanas pieaugumu, arvien pieaugošo 
instrumentu un lietojumprogrammu skaitu, kas pārveidojis to par patvērumu pornogrāfiska 
satura meklētājiem, no kuriem jaunākie ir vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Atkarībai no 
pornogrāfijas ir nopietna ietekme uz cilvēka prātu, jo pornogrāfija rada ļoti sagrozītu skatu uz 
cilvēka ķermeni, attiecībām un mijiedarbību starp sievietēm un vīriešiem. Tam jāpievieno 
arvien pieaugošā problēma ar seksuāla rakstura iebiedēšanu tiešsaistē, kas vērsta uz 
neaizsargātām sievietēm un meitenēm, piemēram, ļoti plaši aplūkotajā Milas gadījumā. Viņa 
bija Francijas LGBT kopienai piederīga vidusskolniece, kurai 2020. gada sākumā bija 
jānosaka aizsardzība un kurai bija jāaiziet no skolas pēc tiešsaistē izteiktiem izvarošanas un 
nāves draudiem, jo viņa bija kritizējusi islāmu. Visbeidzot, arī gadiem ilgi viltus apgalvojumi 
par seksuālu vardarbību pamato to, ka dalībvalstu attiecīgās iestādes veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai šo apzināti viltoto lietu autori tiktu saukti pie pilnīgas juridiskas atbildības. 
Kopumā ikvienā situācijā — sākot no brīža, kad pastāv aizdomas par seksuālu noziegumu 
pret bērnu, un līdz pat kriminālvajāšanai un sankcijām, kas vērstas pret likumpārkāpēju, ir 
jāpiemēro visi piesardzības pasākumi un jāizmanto paraugprakse, lai uzvarētu tiesiskums. 
Šķiet, ka dažkārt tiesas spriešanu var traucēt un nevainīgu cilvēku sodīšanu var veicināt arī 
procesuālas kļūdas vai krimināllietas, kas sāktas, pamatojoties uz nepatiesām apsūdzībām par 
seksuālām darbībām pret bērniem. Tādēļ ir būtiski, lai nevainīguma prezumpcijas princips 
nekad netiktu pārkāpts situācijās, kad cilvēku tur aizdomās par seksuālu vardarbību pret 
bērniem tiešsaistē. Lai pašos pamatos risinātu problēmu par seksuālu vardarbību pret bērniem 
tiešsaistē, cita starpā ir nepieciešama skolu un vecāku spēku apvienošana ar mērķi izglītot 
bērnus, lai viņi iesaistītos vien tādās attiecībās, kurās saglabājas viņu pašcieņa pret sevi, savu 
ķermeni, savu paštēlu un arī cieņa pret citiem. Cieņa pret sevi un pret citiem rodas tad, ja 
cilvēks novērtē otru, balstoties uz viņa emocionālo un garīgo dimensiju, un nepadarot par 
objektu cita cilvēka ķermeni. Visbeidzot, mēs paužam nožēlu, ka nav pieejams pietiekami 
daudz datu par personām, kas notiesātas par vardarbību pret bērniem, un pieprasām, lai 
kompetentie dalībnieki pastiprinātu centienus šajā jomā. Tomēr tas nav pretrunā ar to, cik 
svarīgi ir veikt pasākumus attiecībā uz e-privātuma tiesībām tikai tiktāl, ciktāl tas ir 
nepieciešams un likumīgi atļauts, kā norādīts Komisijas priekšlikumā.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas (3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 



PE659.041v02-00 4/7 PA\1216908LV.docx

LV

Savienību 6. panta 1. punktu Savienība 
atzīst Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā izklāstītās tiesības, brīvības un 
principus. Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas (Harta) 7. pants aizsargā ikvienas 
personas pamattiesības uz privātās un 
ģimenes dzīves, mājokļa un saziņas 
neaizskaramību, tostarp komunikācijas 
konfidencialitāti. Hartas 8. pantā ir 
ietvertas tiesības uz persondatu 
aizsardzību. Hartas 24. panta 2. punktā ir 
paredzēts, ka visās darbībās, kas attiecas uz 
bērniem, neatkarīgi no tā, vai tās veic 
valsts iestādes vai privātas iestādes, 
pirmkārt jāņem vērā bērna intereses.

Savienību 6. panta 1. punktu Savienība 
atzīst Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā izklāstītās tiesības, brīvības un 
principus. Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas (Harta) 3. pants aizsargā tiesības uz 
personas fiziskās un garīgās 
neaizskaramības ievērošanu. Hartas 
7. pants aizsargā ikvienas personas 
pamattiesības uz privātās un ģimenes 
dzīves, mājokļa un saziņas neaizskaramību, 
tostarp komunikācijas konfidencialitāti. 
Hartas 8. pantā ir ietvertas tiesības uz 
persondatu aizsardzību. Hartas 24. panta 
2. punktā ir paredzēts, ka visās darbībās, 
kas attiecas uz bērniem, neatkarīgi no tā, 
vai tās veic valsts iestādes vai privātas 
iestādes, pirmkārt jāņem vērā bērna 
intereses. Hartas 47. pants aizsargā 
tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un 
taisnīgu tiesu un 48. pants garantē 
nevainīguma prezumpciju un tiesības uz 
aizstāvību.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Seksuāla vardarbība pret bērniem 
un bērnu seksuāla izmantošana ir nopietns 
cilvēktiesību pārkāpums, jo īpaši attiecībā 
uz bērnu tiesībām tikt aizsargātiem pret 
jebkāda veida vardarbību, ļaunprātīgu 
izmantošanu un atstāšanu novārtā, sliktu 
izturēšanos vai ekspluatāciju, tostarp 
seksuālu vardarbību, kā paredzēts 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1989. gada Konvencijā par bērna tiesībām 
un Hartā. Digitalizācija sabiedrībai un 
ekonomikai ir devusi daudz ieguvumu, bet 
arī radījusi problēmas, tostarp aizvien 
lielāku seksuālu vardarbību pret bērniem 
tiešsaistē. Bērnu aizsardzība tiešsaistē ir 

(4) Seksuāla vardarbība pret bērniem 
un bērnu seksuāla izmantošana ir nopietns 
cilvēktiesību pārkāpums, jo īpaši attiecībā 
uz bērnu tiesībām tikt aizsargātiem pret 
jebkāda veida vardarbību, ļaunprātīgu 
izmantošanu un atstāšanu novārtā, sliktu 
izturēšanos vai ekspluatāciju, tostarp 
seksuālu vardarbību, kā paredzēts 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1989. gada Konvencijā par bērna tiesībām 
un Hartā. Seksuālas vardarbības un 
seksuālas izmantošanas izmeklēšana ir 
jāveic pilnībā un rūpīgi, lai pirmām 
kārtām nodrošinātu cietušo bērnu 
interešu prioritāti. Digitalizācija 
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viena no Savienības prioritātēm. Komisija 
2020. gada 24. jūlijā pieņēma ES stratēģiju 
efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu 
izmantošanu (Stratēģija), kuras mērķis ir 
Savienības līmenī efektīvi reaģēt uz 
noziegumiem, kas saistīti ar seksuālu 
vardarbību pret bērniem.

sabiedrībai un ekonomikai ir devusi daudz 
ieguvumu, bet arī radījusi problēmas, 
tostarp aizvien lielāku seksuālu vardarbību 
pret bērniem tiešsaistē. Viegla piekļuve 
pornogrāfiskiem materiāliem tiešsaistē 
būtiski pasliktina šo problēmu, un jo īpaši 
gados jauniem cilvēkiem pornogrāfisku 
materiālu aplūkošana ir saistīta ar lielu 
risku, ka veidosies paliekošs morāls, 
sociāls, fizisks un emocionāls kaitējums. 
Bērnu aizsardzība tiešsaistē ir viena no 
Savienības prioritātēm. Komisija 
2020. gada 24. jūlijā pieņēma ES stratēģiju 
efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu 
izmantošanu (Stratēģija), kuras mērķis ir 
Savienības līmenī efektīvi reaģēt uz 
noziegumiem, kas saistīti ar seksuālu 
vardarbību pret bērniem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Starptautiskās organizācijas 
cilvēku tirdzniecības seksuālas 
izmantošanas nolūkā apkarošanai 
THORN, organizācijas “Digital 
Defenders of Children” un Kanādas 
Bērnu aizsardzības centra dati liecina, ka 
bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, bijuši 
attēloti 78,30 % no viņu komandas 
novērtētajiem pornogrāfiskajiem attēliem 
un video, turklāt 63,40 % no šiem bērniem 
bija jaunāki par 8 gadiem. Šajos pašos 
materiālos viņi konstatēja, ka 80,42 % 
bērnu bija meitenes, bet 19,58 % — zēni. 
Saskaņā ar organizācijas INHOPE 
2019. gada ziņojumu 91 % cietušo bija 
meitenes, 7 % bija zēni un cietušo vidējais 
vecums samazinājās, proti, 92 % bija 
jaunāki par 13 gadiem. Saskaņā ar bērnu 
aizsardzības digitālajā laikmetā grupas 
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“GuardChild” datiem lielākā interneta 
pornogrāfijas nepilngadīgo patērētāju 
grupa ir pusaudži vecumā no 12 līdz 
17 gadiem un 31 % bērnu vecumā no 
12 līdz 18 gadiem ir melojuši, lai piekļūtu 
pornogrāfiskai tīmekļa vietnei. Tādēļ 
dalībvalstu kompetentie skolu dienesti tiek 
aicināti aktīvi atbalstīt un veicināt kopīgas 
programmas vecākiem un skolotājiem ar 
mērķi izglītot bērnus par jautājumiem, 
kas saistīti ar pašcieņu un cieņu pret 
citiem, jo īpaši saistībā ar aizspriedumiem 
un attiecībām, lai ar vecāku piekrišanu 
izstrādātu izglītības programmas par 
aizskaršanu un seksualitāti, vienlaikus 
respektējot vecāku un bērnu kultūras 
īpatnības un vērtības. Eiropadomei, 
dalībvalstu iestādēm un attiecīgajiem 
komunikācijas un digitālajiem dienestiem 
ir jāpastiprina centieni bloķēt 
nepilngadīgu patērētāju piekļuvi 
pornogrāfiskiem materiāliem tiešsaistē.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Daži numurneatkarīgu starppersonu 
sakaru pakalpojumu sniedzēji, piemēram, 
tīmekļa pasta un ziņojumapmaiņas 
pakalpojumu sniedzēji, jau izmanto īpašas 
tehnoloģijas, lai brīvprātīgi atklātu 
seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē 
un ziņotu par to tiesībaizsardzības iestādēm 
un organizācijām, kas darbojas sabiedrības 
interesēs pret seksuālu vardarbību pret 
bērniem, vai lai izņemtu materiālus, kuros 
atspoguļota seksuāla vardarbība pret 
bērniem. Šīs organizācijas izmanto valstu 
palīdzības dienestus ziņošanai par 
materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla 
vardarbība pret bērniem, kā arī tās vēršas 

(5) Daži numurneatkarīgu starppersonu 
sakaru pakalpojumu sniedzēji, piemēram, 
tīmekļa pasta un ziņojumapmaiņas 
pakalpojumu sniedzēji, jau izmanto īpašas 
tehnoloģijas, lai brīvprātīgi atklātu 
seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē 
un ziņotu par to tiesībaizsardzības iestādēm 
un organizācijām, kas darbojas sabiedrības 
interesēs pret seksuālu vardarbību pret 
bērniem, vai lai izņemtu materiālus, kuros 
atspoguļota seksuāla vardarbība pret 
bērniem. Šīs organizācijas izmanto valstu 
palīdzības dienestus ziņošanai par 
materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla 
vardarbība pret bērniem, kā arī tās vēršas 
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pie organizācijām, kuru mērķis ir 
samazināt bērnu seksuālu izmantošanu un 
novērst bērnu pakļaušanu netaisnībai 
(viktimizāciju), gan ES, gan trešās valstīs. 
Šīm brīvprātīgajām darbībām kopā ir liela 
nozīme cietušo identificēšanā un glābšanā, 
kā arī materiālu, kuros atspoguļota 
seksuāla vardarbība pret bērniem, 
turpmākas izplatīšanas samazināšanā, 
vienlaikus arī palīdzot identificēt un 
izmeklēt likumpārkāpējus un novērst 
nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu 
vardarbību pret bērniem.

pie organizācijām, kuru mērķis ir 
samazināt bērnu seksuālu izmantošanu un 
novērst bērnu pakļaušanu netaisnībai 
(viktimizāciju), gan ES, gan trešās valstīs.  
Šīm brīvprātīgajām darbībām kopā ir liela 
nozīme cietušo identificēšanā un glābšanā, 
kā arī materiālu, kuros atspoguļota 
seksuāla vardarbība pret bērniem, 
turpmākas izplatīšanas samazināšanā, 
vienlaikus arī palīdzot identificēt un 
izmeklēt likumpārkāpējus un novērst 
nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu 
vardarbību pret bērniem. Tomēr pēdējo 
desmitgažu laikā arvien vairāk nepatiesu 
apsūdzību ir novedušas pie tiesu kļūdām, 
pašnāvībām un citiem dramatiskiem 
notikumiem. Tāpēc šāda identificēšana un 
izmeklēšana ir jāveic, pamatojoties uz 
būtiskiem un objektīviem pierādījumiem, 
un to ir jāīsteno kompetentajām iestādēm, 
pilnībā ievērojot konfidencialitātes 
principus, nevainīguma prezumpciju un 
cietušā intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) bērnu pakļaušana tiešsaistes 
pornogrāfiskiem materiāliem.

Or. en


