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Pakeitimas 58
Cornelia Ernst
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 59
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu nėra apsaugomi vaikai, bet keliama didelė rizika įstatymų besilaikantiems 
piliečiams (pvz., dirbtinio intelekto algoritmais, klaidingai žyminčiais teisėtus intymius vaikų 
ir suaugusiųjų vaizdinius ir pokalbius, susijusius su jų sveikata ir seksualiniu gyvenimu) ir 
pažeidžiamos milijonų vaikų ir suaugusiųjų pagrindinės teisės pagal atitinkamą teismų 
praktiką. Analizuoti visų privačių pranešimų turinį nėra priimtina, nes tai būtų tarsi paštas, 
kuriame atplėšiami visi laiškai, siekiant patikrinti, ar nėra neteisėto turinio. EDAPP teigimu, 
nebuvo įrodyta nei priemonės būtinybė, nei proporcingumas.

Pakeitimas 60
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl laikinos nuostatos, 
leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjų naudojamų technologijų 
naudojimo asmens ir kitiems duomenims 
tvarkyti kovos su seksualine prievarta 
prieš vaikus internete tikslais

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl laikino tam tikrų 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/58/EB nurodytų teisių ir pareigų dėl 
su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjų naudojamų 
technologijų naudojimo asmens 
duomenims tvarkyti kovos su seksualinės 
prievartos prieš vaikus ir jų išnaudojimo 
medžiaga internete tikslais apribojimo

Or. en

Pagrindimas

Antraštės pakeitimu pasiūlytas reglamentas suderinamas su Direktyva 2011/93/ES dėl kovos 
su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija. Pagal 
tos direktyvos 9 konstatuojamąją dalį teisiniai dokumentai apima ir seksualinės prievartos 
įrašus, ir kitus įrašus, naudojamus su vaiko žinia ar be jos.

Pakeitimas 61
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl laikinos nuostatos, 
leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjų naudojamų technologijų 
naudojimo asmens ir kitiems duomenims 
tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš 
vaikus internete tikslais

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl laikinos nuostatos, 
leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjų naudojamų technologijų 
naudojimo asmens duomenims tvarkyti 
kovos su seksualine prievarta prieš vaikus 
internete tikslais

Or. en
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Pakeitimas 62
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, 
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į 1989 m. Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvencijos ir jos 
fakultatyvinio protokolo dėl vaikų 
pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų 
pornografijos principus,

Or. en

Pakeitimas 63
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Direktyva 2002/58/EB taikoma 
asmens duomenų tvarkymui teikiant viešai 
prieinamas elektroninių ryšių paslaugas. 
Elektroninių ryšių paslaugos apibrėžtis 
šiuo metu pateikta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2002/21/EB4 2 
straipsnio c punkte. Direktyvą 2002/21/EB 
nuo 2020 m. gruodžio 21 d. panaikins 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
(ES) 2018/19725. Nuo tos dienos 
elektroninių ryšių paslaugų apibrėžtis bus 
pakeista Direktyvos (ES) 2018/1972 2 
straipsnio 4 dalyje pateikta nauja 
apibrėžtimi, kuri apims su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, kaip apibrėžta tos direktyvos 2 
straipsnio 7 dalyje. Todėl toms 

(2) Direktyva 2002/58/EB taikoma 
asmens duomenų tvarkymui teikiant viešai 
prieinamas elektroninių ryšių paslaugas. 
Iki 2020 m. gruodžio 21 d. buvo taikoma 
Elektroninių ryšių paslaugos apibrėžtis, 
pateikta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2002/21/EB4 2 straipsnio c 
punkte. Nuo tos datos Direktyvą 
2002/21/EB panaikino Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/19725. Elektroninių ryšių paslaugų 
apibrėžtis, pateikta Direktyvos (ES) 
2018/1972 2 straipsnio 4 dalyje, apima su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugas, kaip apibrėžta tos 
direktyvos 2 straipsnio 7 dalyje. Todėl 
toms paslaugoms, kurios apima, 
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paslaugoms, kurios apima, pavyzdžiui, 
interneto telefoniją, pranešimų mainų ir 
internetines e. pašto paslaugas, nuo 
2020 m. gruodžio 21 d. bus taikoma 
Direktyva 2002/58/EB;

pavyzdžiui, interneto telefoniją, pranešimų 
mainų ir internetines e. pašto paslaugas, 
nuo 2020 m. gruodžio 21 d. taikoma 
Direktyva 2002/58/EB;

_________________ _________________
4 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
Direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).

4 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
Direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).

5 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/1972, kuria nustatomas Europos 
elektroninių ryšių kodeksas (OL L 321, 
2018 12 17, p. 36).

5 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/1972, kuria nustatomas Europos 
elektroninių ryšių kodeksas (OL L 321, 
2018 12 17, p. 36).

Or. en

Pakeitimas 64
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, David LegaJuan Ignacio Zoido Álvarez, Brando 
Benifei, Antonio López-Istúriz, White Ioan-Rareş, Bogdan Milan, Brglez Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Anna 
Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal Europos Sąjungos sutarties 6 
straipsnio 1 dalį Sąjunga pripažįsta 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje nustatytas teises, laisves ir 
principus. Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos (toliau – Chartija) 7 
straipsniu saugoma kiekvieno asmens 
pagrindinė teisė į tai, kad būtų gerbiamas 
jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto 
neliečiamybė ir komunikacijos slaptumas. 
Chartijos 8 straipsnyje įtvirtinta teisė į 
asmens duomenų apsaugą. Chartijos 24 
straipsnio 2 dalyje numatyta, kad visuose 
valstybės ar privačių institucijų 

(3) pagal Europos Sąjungos sutarties 6 
straipsnio 1 dalį Sąjunga pripažįsta 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje nustatytas teises, laisves ir 
principus. Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos (toliau – Chartija) 7 
straipsniu saugoma kiekvieno asmens 
pagrindinė teisė į tai, kad būtų gerbiamas 
jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto 
neliečiamybė ir komunikacijos slaptumas. 
Chartijos 8 straipsnyje įtvirtinta teisė į 
asmens duomenų apsaugą. 1989 m. 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 
(JTVTK) 3 straipsnio 1 dalyje ir Chartijos 
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veiksmuose, susijusiuose su vaikais, 
pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko 
interesais;

24 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad 
visuose valstybės ar privačių institucijų 
veiksmuose, susijusiuose su vaikais, 
pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko 
interesais. Be to, JTVTK 3 straipsnio 3 
dalyje ir Chartijos 24 straipsnio 1 dalyje 
taip pat pabrėžiama vaikų teisė į apsaugą 
ir priežiūrą, kuri yra būtina jų gerovei;

Or. en

Pakeitimas 65
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) seksualinė prievarta prieš vaikus ir 
jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs 
žmogaus teisių, visų pirma vaikų teisės 
būti apsaugotiems nuo visų formų smurto, 
prievartos ir nepriežiūros, netinkamo 
elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinę 
prievartą, kaip numatyta 1989 m. Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvencijoje ir 
Chartijoje, pažeidimai. Skaitmeninimas ne 
tik davė daug naudos visuomenei ir 
ekonomikai, bet ir sukėlė problemų, 
įskaitant išaugusį seksualinės prievartos 
prieš vaikus internete mastą. Vaikų 
apsauga internete yra vienas iš Sąjungos 
prioritetų. 2020 m. liepos 24 d. Komisija 
priėmė ES veiksmingesnės kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus 
strategiją6 (toliau – Strategija), kuria 
siekiama Sąjungos lygmeniu veiksmingai 
kovoti su seksualine prievarta prieš 
vaikus;

(4) seksualinė prievarta prieš vaikus ir 
jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs 
pagrindinių teisių, visų pirma vaikų teisės 
būti apsaugotiems nuo visų formų smurto, 
prievartos ir nepriežiūros, netinkamo 
elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinę 
prievartą, kaip numatyta 1989 m. Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvencijoje ir 
Chartijoje, pažeidimai. Skaitmeninimas ne 
tik davė daug naudos visuomenei ir 
ekonomikai, bet ir sukėlė problemų, visų 
pirma išaugusį seksualinės prievartos prieš 
vaikus internete mastą dėl platesnės 
prieigos prie potencialių aukų ir dėl to, 
kad seksualinės prievartos vykdytojai 
aktyviau platina seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą. Be to, atsižvelgiant 
į tai, kad nusikaltėliai vis dažniau 
piktnaudžiauja privatumo didinimo 
technologijomis siekdami nuslėpti savo 
pasibaisėtinus veiksmus, teisėsaugos 
institucijoms tapo sunkiau užkirsti kelią 
seksualinei prievartai prieš vaikus ir 
seksualiniam vaikų išnaudojimui 
internete, jį nustatyti, tirti ir patraukti už jį 
baudžiamojon atsakomybėn. Europolo 
teigimu, dėl plintančių anoniminimo 
priemonių ir didesnio seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagos kiekio 
taip pat gali kilti didesnė pakartotinės 
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viktimizacijos rizika6a;

_________________ _________________
6 2020 m. liepos 24 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „ES veiksmingesnės kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus 
strategija“, COM(2020)607 final.

6a Europolo ataskaita „Naudojimasis 
izoliacija. Seksualinės prievartos prieš 
vaikus internete per COVID-19 
pandemiją kaltininkai ir aukos“, 
paskelbta 2020 m. birželio 19 d.

Or. en

Pakeitimas 66
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) seksualinė prievarta prieš vaikus ir 
jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs 
žmogaus teisių, visų pirma vaikų teisės būti 
apsaugotiems nuo visų formų smurto, 
prievartos ir nepriežiūros, netinkamo 
elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinę 
prievartą, kaip numatyta 1989 m. Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvencijoje ir 
Chartijoje, pažeidimai. Skaitmeninimas ne 
tik davė daug naudos visuomenei ir 
ekonomikai, bet ir sukėlė problemų, 
įskaitant išaugusį seksualinės prievartos 
prieš vaikus internete mastą. Vaikų 
apsauga internete yra vienas iš Sąjungos 
prioritetų. 2020 m. liepos 24 d. Komisija 
priėmė ES veiksmingesnės kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus 
strategiją6 (toliau – Strategija), kuria 
siekiama Sąjungos lygmeniu veiksmingai 

(4) vaikų apsauga yra vienas iš 
Sąjungos prioritetų. seksualinė prievarta 
prieš vaikus ir jų seksualinis išnaudojimas 
yra sunkūs žmogaus teisių, visų pirma 
vaikų teisės būti apsaugotiems nuo visų 
formų smurto, prievartos ir nepriežiūros, 
netinkamo elgesio ar išnaudojimo, įskaitant 
seksualinę prievartą, kaip numatyta 
1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvencijoje ir Chartijoje, pažeidimai. 
Skaitmeninimas ne tik davė daug naudos 
visuomenei ir ekonomikai, bet ir sukėlė 
problemų, įskaitant išaugusį seksualinės 
prievartos prieš vaikus internete mastą ir 
išnaudojimo medžiagos internete apimtį. 
Seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiaga yra pagrįsta faktiniu 
išnaudojimu neprisijungus prie interneto, 
ir daugiausia prievartos patiriama iš 
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kovoti su seksualine prievarta prieš 
vaikus;

šeimai priklausančių ar jai artimų 
asmenų. Pranešimų skaičiaus augimą iš 
dalies taip pat lemia nauja praktika tarp 
paauglių, kurie, stengdamiesi atrasti savo 
seksualinę tapatybę ir įgyti patirties, daro 
intymias savo nuotraukas arba vaizdo 
įrašus, kuriuos siunčia bendraamžiams 
arba dalijasi tokia medžiaga be 
seksualinės motyvacijos;

_________________
6 2020 m. liepos 24 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „ES veiksmingesnės kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus 
strategija“, COM(2020)607 final.

Or. en

Pakeitimas 67
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) seksualinė prievarta prieš vaikus ir 
jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs 
žmogaus teisių, visų pirma vaikų teisės būti 
apsaugotiems nuo visų formų smurto, 
prievartos ir nepriežiūros, netinkamo 
elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinę 
prievartą, kaip numatyta 1989 m. Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvencijoje ir 
Chartijoje, pažeidimai. Skaitmeninimas ne 
tik davė daug naudos visuomenei ir 
ekonomikai, bet ir sukėlė problemų, 
įskaitant išaugusį seksualinės prievartos 
prieš vaikus internete mastą. Vaikų 
apsauga internete yra vienas iš Sąjungos 
prioritetų. 2020 m. liepos 24 d. Komisija 
priėmė ES veiksmingesnės kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus strategiją6 
(toliau – Strategija), kuria siekiama 

(4) seksualinė prievarta prieš vaikus, jų 
seksualinis išnaudojimas ir vaikų 
pornografija yra sunkūs žmogaus teisių, 
visų pirma vaikų teisės būti apsaugotiems 
nuo visų formų smurto, prievartos ir 
nepriežiūros, netinkamo elgesio ar 
išnaudojimo, įskaitant seksualinę prievartą, 
kaip numatyta 1989 m. Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvencijoje ir Chartijoje, 
pažeidimai. Skaitmeninimas ne tik davė 
daug naudos visuomenei ir ekonomikai, bet 
ir sukėlė problemų, įskaitant išaugusį 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
internete mastą. Vaikų apsauga internete 
yra vienas iš Sąjungos prioritetų. 2020 m. 
liepos 24 d. Komisija priėmė ES 
veiksmingesnės kovos su seksualine 
prievarta prieš vaikus strategiją6 (toliau – 
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Sąjungos lygmeniu veiksmingai kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus;

Strategija), kuria siekiama Sąjungos 
lygmeniu veiksmingai kovoti su seksualine 
prievarta prieš vaikus, seksualiniu vaikų 
išnaudojimu, vaikų pornografija, nes šie 
piktnaudžiavimai pastaruoju metu vis 
plačiau plito, o dar plačiau paplito 
naudojant naujas technologijas ir 
internetą;

_________________ _________________
6 2020 m. liepos 24 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES 
veiksmingesnės kovos su seksualine 
prievarta prieš vaikus strategija“, 
COM(2020)607 final.

6 2020 m. liepos 24 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES 
veiksmingesnės kovos su seksualine 
prievarta prieš vaikus strategija“, 
COM(2020)607 final.

Or. en

Pakeitimas 68
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, 
Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) seksualinė prievarta prieš vaikus ir 
jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs 
žmogaus teisių, visų pirma vaikų teisės būti 
apsaugotiems nuo visų formų smurto, 
prievartos ir nepriežiūros, netinkamo 
elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinę 
prievartą, kaip numatyta 1989 m. Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvencijoje ir 
Chartijoje, pažeidimai. Skaitmeninimas ne 
tik davė daug naudos visuomenei ir 
ekonomikai, bet ir sukėlė problemų, 
įskaitant išaugusį seksualinės prievartos 
prieš vaikus internete mastą. Vaikų 
apsauga internete yra vienas iš Sąjungos 
prioritetų. 2020 m. liepos 24 d. Komisija 

(4) seksualinė prievarta prieš vaikus ir 
jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs 
žmogaus teisių, visų pirma vaikų teisės būti 
apsaugotiems nuo visų formų smurto, 
prievartos ir nepriežiūros, netinkamo 
elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinę 
prievartą, kaip numatyta 1989 m. Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvencijoje ir 
Chartijoje, pažeidimai. Skaitmeninimas ne 
tik davė daug naudos visuomenei ir 
ekonomikai, bet ir sukėlė problemų, 
įskaitant išaugusį seksualinės prievartos 
prieš vaikus internete mastą. Vaikų 
apsauga internete yra vienas iš Sąjungos 
prioritetų. 2020 m. liepos 24 d. Komisija 
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priėmė ES veiksmingesnės kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus strategiją6 
(toliau – Strategija), kuria siekiama 
Sąjungos lygmeniu veiksmingai kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus;

priėmė ES veiksmingesnės kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus strategiją6 
(toliau – Strategija), kuria siekiama 
Sąjungos lygmeniu veiksmingai kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus ir 
seksualiniu vaikų išnaudojimu;

_________________ _________________
6 2020 m. liepos 24 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES 
veiksmingesnės kovos su seksualine 
prievarta prieš vaikus strategija“, 
COM(2020)607 final.

6 2020 m. liepos 24 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES 
veiksmingesnės kovos su seksualine 
prievarta prieš vaikus strategija“, 
COM(2020)607 final.

Or. en

Pakeitimas 69
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell
Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) vaikų apsauga internete yra vienas 
iš Sąjungos prioritetų. 2020 m. liepos 
24 d. Komisija priėmė ES veiksmingesnės 
kovos su seksualine prievarta prieš vaikus 
strategiją1a (toliau – Strategija), kuria 
siekiama Sąjungos lygmeniu veiksmingai 
kovoti su seksualine prievarta prieš 
vaikus. Strategijoje Komisija nurodė, kad 
ji pasiūlys konkretiems sektoriams skirtus 
teisės aktus, įskaitant „aiškius privalomus 
įpareigojimus dėl seksualinės prievartos 
prieš vaikus internete nustatymo ir 
pranešimo apie ją, kad teisėsaugos ir 
atitinkamų privataus sektoriaus subjektų 
veikla kovojant su prievarta internete būtų 
aiškesnė ir geriau apibrėžta“. Naujuose 
teisės aktuose turėtų būti visapusiškai 
gerbiamos pagrindinės teisės, visų pirma 
teisės į žodžio laisvę, asmeninį gyvenimą 
ir duomenų apsaugą, taip pat turėtų būti 
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įtraukti atskaitomybės ir skaidrumo 
mechanizmai;
_________________
1a 2020 m. liepos 24 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „ES veiksmingesnės kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus 
strategija“, COM(2020)607 final.

Or. en

Pakeitimas 70
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kadangi šiuo pasiūlymu nėra 
pažeidžiamas ištisinio šifravimo principas, 
nes šio pasiūlymo tikslas – sudaryti 
sąlygas ryšio paslaugų teikėjams toliau 
savanoriškai nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą. Todėl šiame pasiūlyme 
neturėtų būti sprendžiami ištisinio 
šifravimo apribojimai;

Or. en

Pakeitimas 71
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, 
Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) paaugliai turi teisę atrasti savo 
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seksualinę tapatybę saugioje ir privačioje 
aplinkoje;

Or. en

Pakeitimas 72
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip 
antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų 
paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias 
technologijas, kad savanoriškai nustatytų 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms 
ir viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus, arba 
pašalintų seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą. Tos organizacijos apima 
nacionalines karštąsias linijas, kurioms 
pranešama apie seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą, taip pat tiek ES, tiek 
trečiosiose šalyse veikiančias 
organizacijas, kurių tikslas – mažinti 
seksualinį vaikų išnaudojimą ir užkirsti 
kelią vaikų viktimizacijai. Jų visų 
savanoriška veikla atlieka vertingą 
vaidmenį sudarant sąlygas identifikuoti 
aukas ir jas gelbėti, taip pat mažinant 
tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagos sklaidą, kartu padedant 
identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų 
nusikaltimus ir vykdyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus nusikaltimų 
prevenciją;

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip 
antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų 
paslaugų, teikėjai naudoja specialias 
technologijas, ypač vaizdų ir vaizdo įrašų 
maišos technologiją, klasifikatorius ir 
dirbtinį intelektą naudojančias priemones 
ir technologijos, analizuojančios tekstą ir 
(arba) metaduomenis, kad, teikdami savo 
paslaugas, nustatytų seksualinę prievartą 
prieš vaikus internete ir apie ją praneštų 
teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso 
labui veikiančioms organizacijoms, 
kovojančioms su seksualine prievarta prieš 
vaikus, arba nustatytų, pašalintų 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą ir apie ją praneštų. Tos 
priemonės buvo taikomos savanoriškai, 
remiantis teisiniu duomenų tvarkymo 
pagrindu, nurodytu Reglamento (ES) 
2016/679 6 straipsnyje. Paslaugų teikėjai 
apima nacionalines karštąsias linijas, 
kurioms pranešama apie seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, taip pat 
tiek ES, tiek trečiosiose šalyse veikiančias 
organizacijas, kurių tikslas – mažinti 
seksualinį vaikų išnaudojimą ir užkirsti 
kelią vaikų viktimizacijai. Jų visų 
savanoriška veikla atlieka esminį vaidmenį 
sudarant sąlygas identifikuoti aukas, kurių 
pagrindinės teisės į žmogaus orumą ir 
fizinę bei psichinę neliečiamybę buvo 
sunkiai pažeistos, ir jas gelbėti, taip pat 
mažinant tolesnę seksualinės prievartos 
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prieš vaikus medžiagos sklaidą, kartu 
padedant identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų 
nusikaltimus ir vykdyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus nusikaltimų 
prevenciją, jų nustatymą, tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą;

Or. en

Pakeitimas 73
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip 
antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų 
paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias 
technologijas, kad savanoriškai nustatytų 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms 
ir viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus, arba 
pašalintų seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą. Tos organizacijos apima 
nacionalines karštąsias linijas, kurioms 
pranešama apie seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą, taip pat tiek ES, 
tiek trečiosiose šalyse veikiančias 
organizacijas, kurių tikslas – mažinti 
seksualinį vaikų išnaudojimą ir užkirsti 
kelią vaikų viktimizacijai. Jų visų 
savanoriška veikla atlieka vertingą 
vaidmenį sudarant sąlygas identifikuoti 
aukas ir jas gelbėti, taip pat mažinant 
tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagos sklaidą, kartu padedant 
identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų 
nusikaltimus ir vykdyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus nusikaltimų 
prevenciją;

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip 
antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų 
paslaugų, teikėjai naudoja technologijas, 
kad savanoriškai nustatytų seksualinę 
prievartą prieš vaikus ir seksualinį vaikų 
išnaudojimą internete ir apie ją praneštų 
teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso 
labui veikiančioms organizacijoms, 
kovojančioms su seksualine prievarta prieš 
vaikus, arba pašalintų seksualinės 
prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų 
išnaudojimo medžiagą, – jie nuskenuoja 
turinį, pavyzdžiui, vaizdą ir tekstą, arba 
ryšių metaduomenis, kai kuriais atvejais 
naudodami ankstesnius duomenis. Tie 
paslaugų teikėjai perduoda nustatytą 
seksualinės prievartos prieš vaikus ir 
seksualinio jų išnaudojimo medžiagą 
specialiai šią funkciją vykdančioms 
nacionalinėms karštosioms linijoms, taip 
pat tiek ES, tiek trečiosiose šalyse 
veikiančias organizacijas, kurių tikslas – 
mažinti seksualinį vaikų išnaudojimą ir 
užkirsti kelią vaikų viktimizacijai, ypač 
JAV nacionaliniam dingusių ir 
išnaudojamų vaikų centrui (NCMEC) 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jeigu šie 
paslaugų teikėjai yra įsisteigę trečiosiose 
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šalyse, jie nepatenka į ES duomenų 
apsaugos acquis taikymo sritį. Jų visų 
savanoriška veikla atlieka vaidmenį 
sudarant sąlygas identifikuoti aukas ir jas 
gelbėti, taip pat mažinant tolesnę 
seksualinės prievartos prieš vaikus ir 
seksualinio jų išnaudojimo medžiagos 
sklaidą, kartu padedant identifikuoti 
nusikaltėlius, tirti jų nusikaltimus ir 
vykdyti seksualinės prievartos prieš vaikus 
ir seksualinio jų išnaudojimo nusikaltimų 
prevenciją;

Or. en

Pakeitimas 74
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, 
Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip 
antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų 
paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias 
technologijas, kad savanoriškai nustatytų 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms 
ir viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus, arba 
pašalintų seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą. Tos organizacijos apima 
nacionalines karštąsias linijas, kurioms 
pranešama apie seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą, taip pat tiek ES, tiek 
trečiosiose šalyse veikiančias 
organizacijas, kurių tikslas – mažinti 
seksualinį vaikų išnaudojimą ir užkirsti 
kelią vaikų viktimizacijai. Jų visų 
savanoriška veikla atlieka vertingą 

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip 
antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų 
paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias 
technologijas, kad savanoriškai nustatytų 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms 
ir viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus ir 
seksualiniu vaikų išnaudojimu, arba 
pašalintų seksualinės prievartos prieš 
vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo 
medžiagą. Tos organizacijos apima 
nacionalines karštąsias linijas, kurioms 
pranešama apie seksualinės prievartos prieš 
vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo 
medžiagą, taip pat tiek ES, tiek trečiosiose 
šalyse veikiančias organizacijas, kurių 
tikslas – mažinti seksualinį vaikų 
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vaidmenį sudarant sąlygas identifikuoti 
aukas ir jas gelbėti, taip pat mažinant 
tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagos sklaidą, kartu padedant 
identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų 
nusikaltimus ir vykdyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus nusikaltimų 
prevenciją;

išnaudojimą ir seksualinį vaikų 
išnaudojimą ir užkirsti kelią vaikų 
viktimizacijai. Jų visų savanoriška veikla 
atlieka vertingą vaidmenį sudarant sąlygas 
identifikuoti aukas ir jas gelbėti, taip pat 
mažinant tolesnę seksualinės prievartos 
prieš vaikus ir seksualinio vaikų 
išnaudojimo medžiagos sklaidą, kuri yra 
sunkus vaiko teisės į privatumą 
pažeidimas, kartu padedant identifikuoti 
nusikaltėlius, tirti jų nusikaltimus ir 
vykdyti seksualinės prievartos prieš vaikus 
ir seksualinio vaikų išnaudojimo 
nusikaltimų prevenciją;

Or. en

Pakeitimas 75
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip 
antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų 
paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias 
technologijas, kad savanoriškai nustatytų 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms 
ir viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus, arba 
pašalintų seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą. Tos organizacijos apima 
nacionalines karštąsias linijas, kurioms 
pranešama apie seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą, taip pat tiek ES, tiek 
trečiosiose šalyse veikiančias 
organizacijas, kurių tikslas – mažinti 
seksualinį vaikų išnaudojimą ir užkirsti 
kelią vaikų viktimizacijai. Jų visų 
savanoriška veikla atlieka vertingą 
vaidmenį sudarant sąlygas identifikuoti 
aukas ir jas gelbėti, taip pat mažinant 

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip 
antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų 
paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias 
technologijas, kad savanoriškai nustatytų 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms 
ir viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus, arba 
pašalintų seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą, – jie nuskenuoja turinį, 
pavyzdžiui, vaizdą ir tekstą, arba ryšių 
metaduomenis, kai kuriais atvejais 
naudodami ankstesnius duomenis. Tos 
organizacijos apima nacionalines karštąsias 
linijas, kurioms pranešama apie seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, taip pat 
tiek ES, tiek trečiosiose šalyse veikiančias 
organizacijas, kurių tikslas – mažinti 
seksualinį vaikų išnaudojimą ir užkirsti 
kelią vaikų viktimizacijai. Jų visų 
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tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagos sklaidą, kartu padedant 
identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų 
nusikaltimus ir vykdyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus nusikaltimų 
prevenciją;

savanoriška veikla atlieka vertingą 
vaidmenį sudarant sąlygas identifikuoti 
aukas ir jas gelbėti, taip pat mažinant 
tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagos sklaidą, kartu padedant 
identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų 
nusikaltimus ir vykdyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus nusikaltimų 
prevenciją;

Or. en

Pakeitimas 76
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip 
antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų 
paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias 
technologijas, kad savanoriškai nustatytų 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms 
ir viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus, arba 
pašalintų seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą. Tos organizacijos apima 
nacionalines karštąsias linijas, kurioms 
pranešama apie seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą, taip pat tiek ES, tiek 
trečiosiose šalyse veikiančias 
organizacijas, kurių tikslas – mažinti 
seksualinį vaikų išnaudojimą ir užkirsti 
kelią vaikų viktimizacijai. Jų visų 
savanoriška veikla atlieka vertingą 
vaidmenį sudarant sąlygas identifikuoti 
aukas ir jas gelbėti, taip pat mažinant 
tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagos sklaidą, kartu padedant 
identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų 
nusikaltimus ir vykdyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus nusikaltimų 

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip 
antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų 
paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias 
technologijas, kad savanoriškai nustatytų 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms 
ir viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus, arba 
pašalintų seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą. Tos organizacijos apima 
nacionalines karštąsias linijas, kurioms 
pranešama apie seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą, taip pat tiek ES, tiek 
trečiosiose šalyse veikiančias 
organizacijas, kurių tikslas – nustatyti, 
mažinti seksualinį vaikų išnaudojimą ir 
užkirsti kelią vaikų viktimizacijai. Jų visų 
savanoriška veikla atlieka vertingą 
vaidmenį sudarant sąlygas identifikuoti 
aukas ir jas gelbėti, taip pat mažinant 
tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagos sklaidą, kartu padedant 
identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų 
nusikaltimus ir juos nubausti, taip pat 
vykdyti seksualinės prievartos prieš vaikus 
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prevenciją; nusikaltimų prevenciją;

Or. en

Pakeitimas 77
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, 
Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) nepaisant teisėto tikslo, tomis 
priemonėmis nedviprasmiškai 
pažeidžiamos pagrindinės teisės į 
privataus gyvenimo gerbimą ir atitinkamų 
asmenų, visų pirma vartotojų, įtariamų 
kaltininkų ir aukų, teisės į duomenų 
apsaugą. Toks kišimasis galimas tik esant 
tam tikroms sąlygoms. Tokie apribojimai 
galimi tik tuo atveju, kai jie yra numatyti 
teisės aktuose, jais gerbiamos teisės į 
duomenų apsaugą ir privatumą, laikomasi 
proporcingumo principo, jie yra būtini ir 
tikrai atitinka Sąjungos pripažintus 
bendrus interesus arba reikalingi kitų 
teisėms ir laisvėms apsaugoti, kaip 
nustatyta Chartijos 52 straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 78
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Hilde Vautmans, Laurence Farreng

Pasiūlymas dėl reglamento
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) COVID-19 krizė labai pablogino 
seksualinės prievartos prieš vaikus ir 
seksualinio vaikų išnaudojimo medžiagos 
gamybą ir platinimą internete, kuri 
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pasiekė rekordinį lygį pavasarį taikant 
izoliavimo priemones Europoje1a. 
Nustatyta, kad visame pasaulyje tokia 
veikla išaugo 106 proc.2a Maždaug vienas 
iš penkių vaikų tampa smurto, įskaitant 
seksualinę prievartą, auka;
_________________
1a „Naudojimasis izoliacija. Seksualinės 
prievartos prieš vaikus internete per 
COVID-19 pandemiją kaltininkai ir 
aukos“, Europolas, 2020 m.
2a „Naudojimasis izoliacija. Seksualinės 
prievartos prieš vaikus internete per 
COVID-19 pandemiją kaltininkai ir 
aukos“, Europolas, 2020 m.

Or. en

Pakeitimas 79
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth

Pasiūlymas dėl reglamento
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) kai kurie su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai 
diegia tokias technologijas, remdamiesi 
Reglamentu (ES) 2016/679, nurodydami 
teisėtą interesą, kuris yra labai abejotinas 
teisinis pagrindas neskelbtiniems 
duomenims tvarkyti. Nepaisant to, 
duomenų apsaugos institucijos nesiėmė 
jokių vykdymo užtikrinimo veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 80
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento



PE661.791v01-00 20/107 AM\1219075LT.docx

LT

5a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) veikimas vaiko interesais turėtų 
būti prioritetas; todėl pabrėžia, kad būtina 
užtikrinti naujų technologijų naudojimo, 
elektroninių ryšių paslaugų teikimo 
saugumą, visų pirma vaikų apsaugą nuo 
seksualinio išnaudojimo internete;

Or. en

Pakeitimas 81
Sophia in 't VeldMichal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, 
Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Direktyva 2011/93/ES valstybės 
narės įpareigojamos imtis priemonių prieš 
seksualinę prievartą prieš vaikus ne vėliau 
kaip iki 2013 m. gruodžio 18 d. 23 
valstybės narės neįgyvendino šios 
direktyvos, ir Komisija neveikė kaip 
Sutarčių sergėtoja, pradėdama pažeidimų 
nagrinėjimo procedūras prieš šias 
valstybes nares tik 2019 m. liepos ir 
spalio mėn., praėjus beveik šešeriems 
metams po perkėlimo į nacionalinę teisę 
termino, taip pat nesugebėjo veikti 
atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio 14 d. 
rezoliucijoje1 pateiktus Parlamento 
raginimus;
___________________
1 2017 m. gruodžio 14 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl 2011 m. 
gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2011/93/ES dėl kovos 
su seksualine prievarta prieš vaikus, jų 
seksualiniu išnaudojimu ir vaikų 
pornografija įgyvendinimo (OL C 369, 
2018 10 11, p. 96).
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Or. en

Pakeitimas 82
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) internetu vykdomų nusikaltimų 
pavyzdžiai sparčiai kinta, o seksualinių 
nusikaltėlių, ieškančių vaikų išnaudojimo 
medžiagos, veikla internetu padidėjo, ypač 
per COVID-19 krizę, todėl pirmiausia 
reikia įgyvendinti sprendimą, kuriuo 
vaikai būtų apsaugoti nuo išnaudojimo 
internetu;

Or. en

Pakeitimas 83
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) iki 2020 m. gruodžio 20 d. su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjų atliekamas asmens 
duomenų tvarkymas savanoriškomis 
priemonėmis, siekiant nustatyti ir pranešti 
apie seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, 
reglamentuojamas Reglamentu (ES) 
2016/679;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios nukrypti leidžiančios nuostatos tikslas – užtikrinti tolesnį BDAR taikymą.



PE661.791v01-00 22/107 AM\1219075LT.docx

LT

Pakeitimas 84
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) iki 2020 m. gruodžio 20 d. su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjų atliekamas asmens 
duomenų tvarkymas savanoriškomis 
priemonėmis, siekiant nustatyti ir pranešti 
apie seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, 
reglamentuojamas Reglamentu (ES) 
2016/679;

(6) iki 2020 m. gruodžio 20 d. su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjų atliekamam asmens 
duomenų tvarkymui savanoriškomis 
priemonėmis, siekiant nustatyti ir pranešti 
apie seksualinę prievartą prieš vaikus bei 
jų išnaudojimo medžiagą ir pašalinti tokią 
medžiagą, taikomas Reglamentas (ES) 
2016/679. Duomenų apsaugos institucijos 
nagrinėja skundą dėl dabartinių 
savanoriškų priemonių neatitikimo 
BDAR, o duomenų subjektai iki šiol 
nebuvo informuoti pagal to reglamento 13 
ir 14 straipsnius. Direktyva (ES) 
2018/1972 neturės tiesioginio poveikio 
paslaugų teikėjams, taikantiems tokias 
savanoriškas priemones;

Or. en

Pakeitimas 85
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) paslaugų teikėjų taikomos 
savanoriškos priemonės iki šiol riboja visų 
populiariųjų elektroninių ryšių paslaugų, 
pavyzdžiui, tikralaikių pokalbių platformų 
ir taikomųjų programų, naudotojų 
pagrindines teises į privatų gyvenimą ir 
duomenų apsaugą. Kadangi tokios 
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priemonės visada apima visų vartotojų 
ryšių turinio stebėseną ir analizę bendrai 
jo nediferencijuojant, jomis pažeidžiama 
teisė į ryšių konfidencialumą, kaip 
Teisingumo Teismas nusprendė 
sujungtose bylose C-511/18, C-512/18 ir 
C-520/18 La Quadrature ir kt.;

Or. en

Pakeitimas 86
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) šiame reglamente numatytos 
priemonės riboja visų populiariųjų 
elektroninių ryšių paslaugų, pavyzdžiui, 
tikralaikių pokalbių platformų ir 
taikomųjų programų, naudotojų 
pagrindines teises į privatų gyvenimą ir 
duomenų apsaugą. Net ir savanoriškos 
privačių bendrovių taikomos priemonės 
riboja šias teises, kai šios priemonės 
apima ryšių turinio stebėseną ir analizę ir 
asmens duomenų tvarkymą;

Or. en

Pakeitimas 87
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, 
Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Laurence Farreng

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) bet koks ryšių konfidencialumo 
teisės apribojimas turi būti taikomas 
atsižvelgiant į konkretų šio pasiūlymo 
tikslą – kovoti su seksualine prievarta 



PE661.791v01-00 24/107 AM\1219075LT.docx

LT

prieš vaikus internete;

Or. en

Pakeitimas 88
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) bet koks pagrindinės teisės į ryšių 
konfidencialumą apribojimas negali būti 
pateisinamas vien tuo, kad tam tikros 
technologijos buvo naudojamos anksčiau, 
kai atitinkamos paslaugos teisiniu 
požiūriu nebuvo elektroninių ryšių 
paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 89
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) bet koks pagrindinės teisės į ryšių 
konfidencialumą apribojimas negali būti 
pateisinamas vien tuo, kad tam tikros 
technologijos buvo naudojamos anksčiau, 
kai atitinkamos paslaugos teisiniu 
požiūriu nebuvo elektroninių ryšių 
paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 90
Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra 
specialių nuostatų dėl asmens ir kitų 
duomenų tvarkymo teikiant elektroninių 
ryšių paslaugas, siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą. Tačiau 
pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 
1 dalį valstybės narės gali priimti 
teisėkūros priemones, ribojančias, inter 
alia, tos direktyvos 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytų teisių ir pareigų, susijusių su 
ryšių ir srauto duomenų konfidencialumu, 
taikymą nusikalstamų veikų, susijusių su 
seksualine prievarta prieš vaikus, 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ir 
baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. 
Kol tokių teisėkūros priemonių nėra ir kol 
bus priimta nauja ilgalaikė teisinė 
sistema, skirta veiksmingai kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus 
Sąjungos lygmeniu, kaip paskelbta 
Strategijoje, teisinio pagrindo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjams savo sistemoje toliau 
nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete ir pranešti apie ją ir pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą po 2020 m. gruodžio 21 d., 
nebūtų;

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra 
specialių nuostatų dėl asmens ir kitų 
duomenų tvarkymo teikiant elektroninių 
ryšių paslaugas, siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą. Tačiau 
pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 
1 dalį valstybės narės gali priimti 
teisėkūros priemones, ribojančias, inter 
alia, tos direktyvos 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytų teisių ir pareigų, susijusių su 
ryšių ir srauto duomenų konfidencialumu, 
taikymą nusikalstamų veikų, susijusių su 
seksualine prievarta prieš vaikus, 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ir 
baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais;

Or. en

Pakeitimas 91
Sophia in 't VeldMichal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, 
Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
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7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra 
specialių nuostatų dėl asmens ir kitų 
duomenų tvarkymo teikiant elektroninių 
ryšių paslaugas, siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą. Tačiau 
pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 
1 dalį valstybės narės gali priimti 
teisėkūros priemones, ribojančias, inter 
alia, tos direktyvos 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytų teisių ir pareigų, susijusių su 
ryšių ir srauto duomenų konfidencialumu, 
taikymą nusikalstamų veikų, susijusių su 
seksualine prievarta prieš vaikus, 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ir 
baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. 
Kol tokių teisėkūros priemonių nėra ir kol 
bus priimta nauja ilgalaikė teisinė sistema, 
skirta veiksmingai kovoti su seksualine 
prievarta prieš vaikus Sąjungos lygmeniu, 
kaip paskelbta Strategijoje, teisinio 
pagrindo su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams savo 
sistemoje toliau nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą po 2020 m. gruodžio 
21 d., nebūtų;

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra 
specialių nuostatų dėl asmens ir kitų 
duomenų tvarkymo teikiant elektroninių 
ryšių paslaugas, siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą. Tačiau 
pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 
1 dalį valstybės narės gali priimti 
teisėkūros priemones, ribojančias, inter 
alia, tos direktyvos 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytų teisių ir pareigų, susijusių su 
ryšių ir srauto duomenų konfidencialumu, 
taikymą nusikalstamų veikų, susijusių su 
seksualine prievarta prieš vaikus, 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ir 
baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. 
Kadangi dauguma valstybių narių 
nepriėmė tokių teisėkūros priemonių, 
Komisija nereagavo į įspėjimus, pateiktus 
Europos elektroninių ryšių kodekso 
teisėkūros proceso metu, ir nepateikė 
teisinio pagrindo tvarkyti asmens 
duomenis šiomis aplinkybėmis, ir kol bus 
priimta nauja ilgalaikė teisinė sistema, 
skirta veiksmingai kovoti su seksualine 
prievarta prieš vaikus Sąjungos lygmeniu, 
kaip paskelbta Strategijoje, teisinio 
pagrindo su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams savo 
sistemoje toliau nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą po 2020 m. gruodžio 
21 d., nebūtų;

Or. en

Pakeitimas 92
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
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7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra 
specialių nuostatų dėl asmens ir kitų 
duomenų tvarkymo teikiant elektroninių 
ryšių paslaugas, siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą. Tačiau 
pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 
1 dalį valstybės narės gali priimti 
teisėkūros priemones, ribojančias, inter 
alia, tos direktyvos 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytų teisių ir pareigų, susijusių su 
ryšių ir srauto duomenų konfidencialumu, 
taikymą nusikalstamų veikų, susijusių su 
seksualine prievarta prieš vaikus, 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ir 
baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. 
Kol tokių teisėkūros priemonių nėra ir kol 
bus priimta nauja ilgalaikė teisinė sistema, 
skirta veiksmingai kovoti su seksualine 
prievarta prieš vaikus Sąjungos lygmeniu, 
kaip paskelbta Strategijoje, teisinio 
pagrindo su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams savo 
sistemoje toliau nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą po 2020 m. gruodžio 
21 d., nebūtų;

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra 
specialių nuostatų dėl asmens duomenų 
tvarkymo teikiant elektroninių ryšių 
paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą. Tačiau pagal Direktyvos 
2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį valstybės 
narės gali priimti teisėkūros priemones, 
ribojančias, inter alia, tos direktyvos 5 ir 6 
straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų, 
susijusių su ryšių ir srauto duomenų 
konfidencialumu, taikymą nusikalstamų 
veikų, susijusių su seksualine prievarta 
prieš vaikus, prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo už 
jas tikslais. Kol tokių nacionalinių 
teisėkūros priemonių nėra ir kol bus 
priimta nauja ilgalaikė teisinė sistema, 
skirta veiksmingai kovoti su seksualine 
prievarta prieš vaikus Sąjungos lygmeniu, 
kaip paskelbta Strategijoje, tos 
savanoriškos su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų 
taikomos priemonės savo sistemoje 
siekiant nustatyti seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete, pranešti apie ją ir pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą po 2020 m. gruodžio 21 d. būtų 
neteisėtos;

Or. en

Pakeitimas 93
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra (7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra 
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specialių nuostatų dėl asmens ir kitų 
duomenų tvarkymo teikiant elektroninių 
ryšių paslaugas, siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą. Tačiau 
pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 
1 dalį valstybės narės gali priimti 
teisėkūros priemones, ribojančias, inter 
alia, tos direktyvos 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytų teisių ir pareigų, susijusių su 
ryšių ir srauto duomenų konfidencialumu, 
taikymą nusikalstamų veikų, susijusių su 
seksualine prievarta prieš vaikus, 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ir 
baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. 
Kol tokių teisėkūros priemonių nėra ir kol 
bus priimta nauja ilgalaikė teisinė sistema, 
skirta veiksmingai kovoti su seksualine 
prievarta prieš vaikus Sąjungos lygmeniu, 
kaip paskelbta Strategijoje, teisinio 
pagrindo su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams savo 
sistemoje toliau nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą po 2020 m. 
gruodžio 21 d., nebūtų;

specialių nuostatų dėl asmens ir kitų 
duomenų tvarkymo teikiant elektroninių 
ryšių paslaugas, siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus ir seksualinį vaikų išnaudojimo 
internete ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus ir seksualinio jų išnaudojimo 
medžiagą. Tačiau pagal Direktyvos 
2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį valstybės 
narės gali priimti teisėkūros priemones, 
ribojančias, inter alia, tos direktyvos 5 ir 6 
straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų, 
susijusių su ryšių ir srauto duomenų 
konfidencialumu, taikymą nusikalstamų 
veikų, susijusių su seksualine prievarta 
prieš vaikus ir jų išnaudojimu, 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ir 
baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. 
Kol tokių teisėkūros priemonių nėra ir kol 
bus priimta nauja ilgalaikė teisinė sistema, 
skirta veiksmingai kovoti su seksualine 
prievarta prieš vaikus ir jų išnaudojimu 
Sąjungos lygmeniu, nėra teisinio pagrindo 
su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjams savo sistemoje 
nustatyti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą internete, ją pašalinti ir 
pranešti apie ją;

Or. en

Pakeitimas 94
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) nuotraukų ir vaizdo įrašų 
tvarkymas pagal šį reglamentą visada 
turėtų būti laikomas ypatingų kategorijų 
asmens duomenų tvarkymu, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 9 
straipsnyje, nes tai yra biometriniai 
duomenys, tvarkomi naudojant specialias 
technines priemones, kurios suteikia 



AM\1219075LT.docx 29/107 PE661.791v01-00

LT

fizinio asmens unikalaus identifikavimo 
arba tapatybės patvirtinimo galimybę;

Or. en

Pakeitimas 95
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant pašalinti ir blokuoti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą, reikėtų stiprinti nacionalinių 
valdžios institucijų bendradarbiavimą, 
siekiant užtikrinti kuo tikslesnius 
nacionalinius interneto svetainių, kuriose 
yra vaikų pornografijos medžiagos, 
sąrašus, kad būtų apribota prieiga prie šių 
svetainių ir jos būtų užblokuotos;

Or. en

Pakeitimas 96
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) todėl šiame reglamente numatyta 
laikina nukrypti nuo Direktyvos 
2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalies ir 6 
straipsnio, kuriais saugomas ryšių ir srauto 
duomenų konfidencialumas, taikymo 
leidžianti nuostata. Kadangi Direktyva 
2002/58/EB buvo priimta remiantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
114 straipsniu, tikslinga šį reglamentą 
priimti remiantis tuo pačiu teisiniu 
pagrindu. Be to, ne visos valstybės narės 
nacionaliniu lygmeniu priėmė teisėkūros 

(8) todėl šiame reglamente numatyta 
laikina nukrypti nuo Direktyvos 
2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalies ir 6 
straipsnio, kuriais saugomas ryšių ir srauto 
duomenų konfidencialumas, taikymo 
leidžianti nuostata. Todėl su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas Sąjungoje teikiančių paslaugų 
teikėjų savanoriškoms priemonėms, 
taikomoms vieninteliu tikslu – nustatyti 
seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus 
internete ir apie juos pranešti, taip pat 
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priemones, ribojančias tose nuostatose 
numatytų teisių ir pareigų taikymą pagal 
Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 
dalį, ir tokių priemonių priėmimas yra 
susijęs su didele susiskaidymo, galinčio 
neigiamai paveikti vidaus rinką, rizika;

nustatyti ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą ir apie ją 
pranešti, taikomos šiame reglamente ir 
Reglamente (ES) 2016/679 nustatytos 
apsaugos priemonės ir sąlygos. Kadangi 
Direktyva 2002/58/EB buvo priimta 
remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 114 straipsniu, tikslinga šį 
reglamentą priimti remiantis tuo pačiu 
teisiniu pagrindu. Be to, ne visos valstybės 
narės nacionaliniu lygmeniu priėmė 
teisėkūros priemones, ribojančias tose 
nuostatose numatytų teisių ir pareigų 
taikymą pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 
straipsnio 1 dalį, ir tokių priemonių 
priėmimas yra susijęs su didele 
susiskaidymo, galinčio neigiamai paveikti 
vidaus rinką ir pagrindinių teisių, visų 
pirma seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete visoje Sąjungoje patyrusių vaikų 
teisių apsaugą, rizika;

Or. en

Pakeitimas 97
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) todėl šiame reglamente numatyta 
laikina nukrypti nuo Direktyvos 
2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalies ir 6 
straipsnio, kuriais saugomas ryšių ir srauto 
duomenų konfidencialumas, taikymo 
leidžianti nuostata. Kadangi Direktyva 
2002/58/EB buvo priimta remiantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
114 straipsniu, tikslinga šį reglamentą 
priimti remiantis tuo pačiu teisiniu 
pagrindu. Be to, ne visos valstybės narės 
nacionaliniu lygmeniu priėmė teisėkūros 
priemones, ribojančias tose nuostatose 
numatytų teisių ir pareigų taikymą pagal 
Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 

(8) todėl šiame reglamente numatytas 
laikinas Direktyvos 2002/58/EB 5 
straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje, kuriais 
saugomas ryšių ir srauto duomenų 
konfidencialumas, apribojimas. Kadangi 
Direktyva 2002/58/EB buvo priimta 
remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 114 straipsniu, tikslinga šį 
reglamentą priimti remiantis tuo pačiu 
teisiniu pagrindu. Jei valstybės narės 
nacionaliniu lygmeniu priėmė teisėkūros 
priemones, ribojančias tose nuostatose 
numatytų teisių ir pareigų taikymą pagal 
Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 
dalį, jos turėtų laikytis Reglamento (ES) 
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dalį, ir tokių priemonių priėmimas yra 
susijęs su didele susiskaidymo, galinčio 
neigiamai paveikti vidaus rinką, rizika;

2016/679;

Or. en

Pakeitimas 98
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) todėl šiame reglamente numatyta 
laikina nukrypti nuo Direktyvos 
2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalies ir 6 
straipsnio, kuriais saugomas ryšių ir srauto 
duomenų konfidencialumas, taikymo 
leidžianti nuostata. Kadangi Direktyva 
2002/58/EB buvo priimta remiantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
114 straipsniu, tikslinga šį reglamentą 
priimti remiantis tuo pačiu teisiniu 
pagrindu. Be to, ne visos valstybės narės 
nacionaliniu lygmeniu priėmė teisėkūros 
priemones, ribojančias tose nuostatose 
numatytų teisių ir pareigų taikymą pagal 
Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 
dalį, ir tokių priemonių priėmimas yra 
susijęs su didele susiskaidymo, galinčio 
neigiamai paveikti vidaus rinką, rizika;

(8) todėl šiame reglamente numatytas 
laikinas Direktyvos 2002/58/EB 5 
straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje, 
kuriomis saugomas ryšių ir srauto 
duomenų konfidencialumas, apribojimas. 
Šis reglamentas taip pat turėtų sukurti 
teisinį pagrindą aiškiai apibrėžtoms ir 
ribotoms savanoriškoms priemonėms. 
Kadangi Direktyva 2002/58/EB buvo 
priimta remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 straipsniu, tikslinga 
šį reglamentą priimti remiantis tuo pačiu 
teisiniu pagrindu. Jei valstybės narės 
nacionaliniu lygmeniu priėmė teisėkūros 
priemones, ribojančias tose nuostatose 
numatytų teisių ir pareigų taikymą pagal 
Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 
dalį, jos turėtų laikytis Reglamento (ES) 
2016/679, ypač jo 23 straipsnio;

Or. en

Pakeitimas 99
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi elektroninių ryšių, kuriuose 
dalyvauja fiziniai asmenys, duomenys 
paprastai gali būti laikomi asmens 
duomenimis, šis reglamentas taip pat turėtų 
būti grindžiamas Sutarties 16 straipsniu, 
kuriame nustatytas konkretus teisinis 
pagrindas, kuriuo remiantis priimamos 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms ir valstybėms narėms tvarkant 
asmens duomenis, kai vykdoma veikla yra 
susijusi su Sąjungos teisės taikymo sritimi, 
taisyklės ir laisvo tokių duomenų judėjimo 
taisyklės;

(9) kadangi elektroninių ryšių, kuriuose 
dalyvauja fiziniai asmenys, duomenys 
paprastai gali būti laikomi asmens 
duomenimis, šis reglamentas taip pat turėtų 
būti grindžiamas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 16 straipsniu, kuriame 
nustatytas konkretus teisinis pagrindas, 
kuriuo remiantis priimamos fizinių asmenų 
apsaugos Sąjungos institucijoms ir 
valstybėms narėms tvarkant asmens 
duomenis, kai vykdoma veikla yra susijusi 
su Sąjungos teisės taikymo sritimi, 
taisyklės ir laisvo tokių duomenų judėjimo 
taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 100
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi elektroninių ryšių, kuriuose 
dalyvauja fiziniai asmenys, duomenys 
paprastai gali būti laikomi asmens 
duomenimis, šis reglamentas taip pat turėtų 
būti grindžiamas Sutarties 16 straipsniu, 
kuriame nustatytas konkretus teisinis 
pagrindas, kuriuo remiantis priimamos 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms ir valstybėms narėms tvarkant 
asmens duomenis, kai vykdoma veikla yra 
susijusi su Sąjungos teisės taikymo sritimi, 
taisyklės ir laisvo tokių duomenų judėjimo 
taisyklės;

(9) kadangi elektroninių ryšių, kuriuose 
dalyvauja fiziniai asmenys, duomenys 
paprastai gali būti laikomi asmens 
duomenimis, šis reglamentas taip pat turėtų 
būti grindžiamas SESV 16 straipsniu, 
kuriame nustatytas konkretus teisinis 
pagrindas, kuriuo remiantis priimamos 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms ir valstybėms narėms tvarkant 
asmens duomenis, kai vykdoma veikla yra 
susijusi su Sąjungos teisės taikymo sritimi, 
taisyklės ir laisvo tokių duomenų judėjimo 
taisyklės;

Or. en
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Pakeitimas 101
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kai asmens duomenų tvarkymui, 
susijusiam su elektroninių ryšių paslaugų 
teikimu teikiant su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, vien tik 
siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą, taikoma šiame reglamente 
numatyta nukrypti leidžianti nuostata, 
tokiam duomenų tvarkymui taikomas 
Reglamentas (ES) 2016/679, įskaitant 
reikalavimą atitinkamais atvejais prieš 
diegiant susijusias technologijas atlikti 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
poveikio vertinimą pagal to reglamento 35 
straipsnį;

(10) kai asmens duomenų tvarkymui, 
susijusiam su elektroninių ryšių paslaugų 
teikimu teikiant su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, vien tik 
siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę 
prievartą prieš vaikus bei jų išnaudojimo 
medžiagą ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus bei jų išnaudojimo medžiagą, 
taikoma šiame reglamente numatyta 
nukrypti leidžianti nuostata, tokiam 
duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas 
(ES) 2016/679, įskaitant reikalavimą 
atitinkamais atvejais prieš diegiant 
susijusias technologijas atlikti numatytų 
duomenų tvarkymo operacijų poveikio 
vertinimą pagal to reglamento 35 straipsnį, 
ir reikalavimas pagal jo 36 straipsnį prieš 
tvarkant konsultuotis su kompetentinga 
priežiūros institucija;

Or. en

Pakeitimas 102
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) kadangi šiame reglamente 
numatytas teisės į ryšių konfidencialumą 
apribojimas, konsultacija su priežiūros 
institucija pagal Reglamento (ES) 
2016/679 36 straipsnį turėtų būti 
privaloma;
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Or. en

Pakeitimas 103
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) kadangi šiame reglamente 
numatytas teisės į ryšių konfidencialumą 
apribojimas, konsultacija su priežiūros 
institucija pagal Reglamento (ES) 
2016/679 36 straipsnį turėtų būti 
privaloma;

Or. en

Pakeitimas 104
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą 
vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus internete, 
šiame reglamente numatyta nukrypti 
leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik 
pripažintoms technologijoms, reguliariai 
naudojamoms teikiant su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą iki šio reglamento 
įsigaliojimo; nuoroda į technologiją apima, 
jei reikia, bet kokią žmogaus atliekamą 
peržiūrą, tiesiogiai susijusią su 
technologijos naudojimu ir priežiūra. Todėl 

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas ribotomis, 
tikslinėmis ir iš dalies pakeistomis 
sąlygomis tęsti tam tikrą vykdomą veiklą, 
kuria siekiama kovoti su seksualine 
prievarta prieš vaikus ir jų išnaudojimu 
internete, šiame reglamente numatyta 
nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti 
taikoma tik pripažintoms technologijoms, 
naudojamoms teikiant su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, siekiant nustatyti, pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus bei jų 
išnaudojimą ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus bei jų išnaudojimo 
medžiagą, kurios veikia derinant vaizdus 
ir vaizdo įrašus su žinomos seksualinės 
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tos technologijos naudojimas turėtų būti 
įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad 
visi paslaugų teikėjai šia technologija 
naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei 
privatumą užtikrinančiai technologijos 
raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, 
ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis 
pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia 
nuostata, pats jau naudojasi tokia 
technologija šio reglamento įsigaliojimo 
dieną. Naudojamos technologijos turėtų 
būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios 
technologijos, atitinkančios sektoriaus 
pažangos lygį, ir jos neturėtų apimti 
sistemingo pranešimų, kuriuose yra teksto, 
filtravimo ir skenavimo, o turėtų būti 
orientuotos tik į konkrečius pranešimus, 
kai esama konkrečių įtarimų dėl 
seksualinės prievartos prieš vaikus;

prievartos prieš vaikus ir jų išnaudojimo 
medžiagos unikalių, nekonvertuojamų 
skaitmeninių parašų (maišų) duomenų 
baze. Šią duomenų bazę turėtų valdyti 
Sąjungos valdžios institucijos, kad ji 
nebūtų priklausoma nuo privačių 
subjektų trečiosiose šalyse, turinčių 
neaiškių teisinių pagrindų ir 
įsipareigojimų; nuoroda į technologiją 
apima žmogaus atliekamą peržiūrą, 
tiesiogiai susijusią su technologijos 
naudojimu ir priežiūra, ir žmogaus 
peržiūrą kiekvienu pranešimo apie 
nustatytą seksualinės prievartos prieš 
vaikus ir jų išnaudojimo medžiagą atveju 
teisėsaugos institucijoms. Todėl tos 
technologijos naudojimas turėtų būti 
įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad 
visi paslaugų teikėjai šia technologija 
naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei 
privatumą užtikrinančiai technologijos 
raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, 
ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis 
pasinaudoti šiuo reglamentu nustatytu 
apribojimu, pats jau naudojasi tokia 
technologija šio reglamento įsigaliojimo 
dieną. Naudojamos technologijos turėtų 
būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios 
technologijos, atitinkančios pažangos lygį, 
ir jos neturėtų apimti pranešimų, kuriuose 
yra teksto ar garso, filtravimo ir 
skenavimo;

Or. en

Pakeitimas 105
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą 
vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus internete, 

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti veiklą, kuria 
siekiama kovoti su seksualine prievarta 
prieš vaikus internete ir kuri atitinka 
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šiame reglamente numatyta nukrypti 
leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik 
pripažintoms technologijoms, reguliariai 
naudojamoms teikiant su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą iki šio reglamento 
įsigaliojimo; nuoroda į technologiją apima, 
jei reikia, bet kokią žmogaus atliekamą 
peržiūrą, tiesiogiai susijusią su 
technologijos naudojimu ir priežiūra. Todėl 
tos technologijos naudojimas turėtų būti 
įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad 
visi paslaugų teikėjai šia technologija 
naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei 
privatumą užtikrinančiai technologijos 
raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, 
ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis 
pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia 
nuostata, pats jau naudojasi tokia 
technologija šio reglamento įsigaliojimo 
dieną. Naudojamos technologijos turėtų 
būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios 
technologijos, atitinkančios sektoriaus 
pažangos lygį, ir jos neturėtų apimti 
sistemingo pranešimų, kuriuose yra teksto, 
filtravimo ir skenavimo, o turėtų būti 
orientuotos tik į konkrečius pranešimus, 
kai esama konkrečių įtarimų dėl 
seksualinės prievartos prieš vaikus;

Reglamentą (ES) 2016/679, šiame 
reglamente numatyta nukrypti leidžianti 
nuostata turėtų būti taikoma tik 
technologijoms, naudojamoms teikiant su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugas, siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir nustatyti, pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą bei apie ją pranešti, ir dėl kurių 
buvo iš anksto konsultuotasi pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnį; 
nuoroda į technologiją apima, jei reikia, bet 
kokią žmogaus atliekamą peržiūrą, 
tiesiogiai susijusią su technologijos 
naudojimu ir jos veikimo priežiūra, 
siekiant išvengti nereikalingo kišimosi į 
pagrindines teises. Todėl tos technologijos 
naudojimas turėtų būti įprastas tame 
sektoriuje, nors nebūtina, kad visi paslaugų 
teikėjai šia technologija naudotųsi, ir 
neužkertamas kelias tolesnei privatumą 
užtikrinančiai technologijos raidai. Šiuo 
atžvilgiu neturėtų būti svarbu, ar konkretus 
paslaugų teikėjas, siekiantis pasinaudoti šia 
nukrypti leidžiančia nuostata, pats jau 
naudojasi tokia technologija šio reglamento 
įsigaliojimo dieną. Naudojamos 
technologijos turėtų atitikti pritaikytosios 
duomenų apsaugos ir standartizuotosios 
duomenų apsaugos principą, apibrėžtą 
Reglamente (ES) 2016/679. Tiek, kiek jos 
naudojamos pranešimų, kuriuose yra 
teksto, skenavimui, jos neturėtų gebėti 
suprasti turinio esmės, o tik nustatyti 
modelius, rodančius galimą seksualinę 
prievartą prieš vaikus;

Or. en

Pakeitimas 106
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence Farreng

Pasiūlymas dėl reglamento
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11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą 
vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus internete, 
šiame reglamente numatyta nukrypti 
leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik 
pripažintoms technologijoms, reguliariai 
naudojamoms teikiant su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą iki šio reglamento 
įsigaliojimo; nuoroda į technologiją apima, 
jei reikia, bet kokią žmogaus atliekamą 
peržiūrą, tiesiogiai susijusią su 
technologijos naudojimu ir priežiūra. Todėl 
tos technologijos naudojimas turėtų būti 
įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad 
visi paslaugų teikėjai šia technologija 
naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei 
privatumą užtikrinančiai technologijos 
raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, 
ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis 
pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia 
nuostata, pats jau naudojasi tokia 
technologija šio reglamento įsigaliojimo 
dieną. Naudojamos technologijos turėtų 
būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios 
technologijos, atitinkančios sektoriaus 
pažangos lygį, ir jos neturėtų apimti 
sistemingo pranešimų, kuriuose yra teksto, 
filtravimo ir skenavimo, o turėtų būti 
orientuotos tik į konkrečius pranešimus, 
kai esama konkrečių įtarimų dėl 
seksualinės prievartos prieš vaikus;

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą 
vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus internete, 
šiame reglamente numatyta nukrypti 
leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik 
pripažintoms technologijoms, reguliariai 
naudojamoms teikiant su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą; nuoroda į technologiją 
apima, jei reikia, bet kokią žmogaus 
atliekamą peržiūrą, tiesiogiai susijusią su 
technologijos naudojimu ir priežiūra. Todėl 
tos technologijos naudojimas turėtų būti 
įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad 
visi paslaugų teikėjai šia technologija 
naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei 
privatumą užtikrinančiai technologijos 
raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, 
ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis 
pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia 
nuostata, pats jau naudojasi tokia 
technologija šio reglamento įsigaliojimo 
dieną. Naudojamos technologijos turėtų 
būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios 
technologijos, atitinkančios sektoriaus 
pažangos lygį, ir jos turėtų apimti visų 
pirma pranešimų, kuriuose yra teksto, 
filtravimą ir skenavimą tais atvejais, kai 
yra pagrindinių rodiklių (raktinių žodžių 
ir objektyviai nustatytų rizikos veiksnių);

Or. en

Pakeitimas 107
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
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11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą 
vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus internete, 
šiame reglamente numatyta nukrypti 
leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik 
pripažintoms technologijoms, reguliariai 
naudojamoms teikiant su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą iki šio reglamento 
įsigaliojimo; nuoroda į technologiją apima, 
jei reikia, bet kokią žmogaus atliekamą 
peržiūrą, tiesiogiai susijusią su 
technologijos naudojimu ir priežiūra. Todėl 
tos technologijos naudojimas turėtų būti 
įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad 
visi paslaugų teikėjai šia technologija 
naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei 
privatumą užtikrinančiai technologijos 
raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, 
ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis 
pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia 
nuostata, pats jau naudojasi tokia 
technologija šio reglamento įsigaliojimo 
dieną. Naudojamos technologijos turėtų 
būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios 
technologijos, atitinkančios sektoriaus 
pažangos lygį, ir jos neturėtų apimti 
sistemingo pranešimų, kuriuose yra teksto, 
filtravimo ir skenavimo, o turėtų būti 
orientuotos tik į konkrečius pranešimus, 
kai esama konkrečių įtarimų dėl 
seksualinės prievartos prieš vaikus;

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą 
vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus internete, 
šiame reglamente numatyta nukrypti 
leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik 
pripažintoms technologijoms, reguliariai 
naudojamoms teikiant su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą iki šio reglamento 
įsigaliojimo; nuoroda į technologiją apima, 
jei reikia, bet kokią žmogaus atliekamą 
peržiūrą, tiesiogiai susijusią su 
technologijos naudojimu ir priežiūra. Todėl 
tos technologijos naudojimas turėtų būti 
įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad 
visi paslaugų teikėjai šia technologija 
naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei 
privatumą užtikrinančiai technologijos 
raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, 
ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis 
pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia 
nuostata, pats jau naudojasi tokia 
technologija šio reglamento įsigaliojimo 
dieną. Naudojamos technologijos turėtų 
būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios 
technologijos, atitinkančios sektoriaus 
pažangos lygį, ir jos neturėtų apimti 
sistemingo pranešimų, kuriuose yra teksto, 
filtravimo ir skenavimo, o turėtų būti 
orientuotos tik į konkrečius pranešimus, 
kai esama konkrečių įtarimų dėl 
seksualinės prievartos prieš vaikus ir vaikų 
pornografijos;

Or. en

Pakeitimas 108
Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą 
vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus internete, 
šiame reglamente numatyta nukrypti 
leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik 
pripažintoms technologijoms, reguliariai 
naudojamoms teikiant su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą iki šio reglamento 
įsigaliojimo; nuoroda į technologiją apima, 
jei reikia, bet kokią žmogaus atliekamą 
peržiūrą, tiesiogiai susijusią su 
technologijos naudojimu ir priežiūra. Todėl 
tos technologijos naudojimas turėtų būti 
įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad 
visi paslaugų teikėjai šia technologija 
naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei 
privatumą užtikrinančiai technologijos 
raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, 
ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis 
pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia 
nuostata, pats jau naudojasi tokia 
technologija šio reglamento įsigaliojimo 
dieną. Naudojamos technologijos turėtų 
būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios 
technologijos, atitinkančios sektoriaus 
pažangos lygį, ir jos neturėtų apimti 
sistemingo pranešimų, kuriuose yra teksto, 
filtravimo ir skenavimo, o turėtų būti 
orientuotos tik į konkrečius pranešimus, 
kai esama konkrečių įtarimų dėl 
seksualinės prievartos prieš vaikus;

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą 
vykdomą veiklą, kuria siekiama nustatyti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą internete, pranešti apie ją ir ją 
pašalinti, šiame reglamente numatyta 
nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti 
taikoma tik pripažintoms technologijoms, 
kurių išankstinį vertinimą atliko duomenų 
apsaugos priežiūros institucijos, 
reguliariai naudojamoms teikiant su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugas, siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą iki šio 
reglamento įsigaliojimo; nuoroda į 
technologiją apima, jei reikia, bet kokią 
žmogaus atliekamą peržiūrą, tiesiogiai 
susijusią su technologijos naudojimu ir 
priežiūra. Todėl tos technologijos 
naudojimas turėtų būti įprastas tame 
sektoriuje, nors nebūtina, kad visi paslaugų 
teikėjai šia technologija naudotųsi, ir 
neužkertamas kelias tolesnei privatumą 
užtikrinančiai technologijos raidai. Šiuo 
atžvilgiu neturėtų būti svarbu, ar konkretus 
paslaugų teikėjas, siekiantis pasinaudoti šia 
nukrypti leidžiančia nuostata, pats jau 
naudojasi tokia technologija šio reglamento 
įsigaliojimo dieną. Naudojamos 
technologijos turėtų būti mažiausiai 
privatumą pažeidžiančios technologijos, 
atitinkančios sektoriaus pažangos lygį, ir 
jos neturėtų apimti sistemingo pranešimų, 
kuriuose yra teksto, filtravimo ir 
skenavimo;

Or. en

Pakeitimas 109
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
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Incir, Fabienne Keller, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, David Lega, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą 
vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus internete, 
šiame reglamente numatyta nukrypti 
leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik 
pripažintoms technologijoms, reguliariai 
naudojamoms teikiant su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą iki šio reglamento 
įsigaliojimo; nuoroda į technologiją apima, 
jei reikia, bet kokią žmogaus atliekamą 
peržiūrą, tiesiogiai susijusią su 
technologijos naudojimu ir priežiūra. Todėl 
tos technologijos naudojimas turėtų būti 
įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad 
visi paslaugų teikėjai šia technologija 
naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei 
privatumą užtikrinančiai technologijos 
raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, 
ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis 
pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia 
nuostata, pats jau naudojasi tokia 
technologija šio reglamento įsigaliojimo 
dieną. Naudojamos technologijos turėtų 
būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios 
technologijos, atitinkančios sektoriaus 
pažangos lygį, ir jos neturėtų apimti 
sistemingo pranešimų, kuriuose yra teksto, 
filtravimo ir skenavimo, o turėtų būti 
orientuotos tik į konkrečius pranešimus, 
kai esama konkrečių įtarimų dėl 
seksualinės prievartos prieš vaikus;

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą 
vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus internete, 
šiame reglamente numatyta nukrypti 
leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik 
pripažintoms technologijoms, reguliariai 
naudojamoms teikiant su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą iki šio reglamento 
įsigaliojimo; nuoroda į technologiją apima, 
jei reikia, bet kokią žmogaus atliekamą 
peržiūrą, tiesiogiai susijusią su 
technologijos naudojimu ir priežiūra. Todėl 
tos technologijos naudojimas turėtų būti 
įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad 
visi paslaugų teikėjai šia technologija 
naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei 
privatumą užtikrinančiai technologijos 
raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, 
ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis 
pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia 
nuostata, pats jau naudojasi tokia 
technologija šio reglamento įsigaliojimo 
dieną. Naudojamos technologijos turėtų 
būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios 
technologijos, atitinkančios sektoriaus 
pažangos lygį. Naudojamos technologijos 
neturėtų suprasti pranešimų turinio, jos 
turi tik gebėti nustatyti galimos 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
modelius;

Or. en
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Pakeitimas 110
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) norint užtikrinti veiksmingą 
numatytų tikslų įgyvendinimą, su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai turėtų būti 
skatinami būtinai įtraukti veiksmingas 
tinkamos priežiūros šeimose priemones;

Or. en

Pakeitimas 111
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) ES valstybės narės turėtų numatyti 
griežtas baudžiamąsias sankcijas savo 
nacionalinėje teisėje, kad būtų galima 
veiksmingiau kovoti su seksualine 
prievarta prieš vaikus, seksualiniu vaikų 
išnaudojimu ir vaikų pornografija bei 
atgrasyti nuo tokių nusikaltimų;

Or. en

Pakeitimas 112
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant užtikrinti kuo didesnį 
tikslumą ir patikimumą, naudojamos 
technologijos turėtų atitikti sektoriaus 
pažangos lygį ir būti tokios, kad klaidingai 
teigiamų rezultatų dažnis būtų kuo labiau 
apribotas ir prireikus nedelsiant būtų 
ištaisytos visos tokios klaidos, kurių vis 
dėlto gali atsirasti;

(12) siekiant užtikrinti kuo didesnį 
tikslumą ir patikimumą, naudojamos 
technologijos turėtų atitikti sektoriaus 
pažangos lygį ir būti tokios, kad klaidingai 
teigiamų rezultatų dažnis būtų apribotas ne 
daugiau nei vienu iš 50 milijardų ir 
prireikus nedelsiant būtų ištaisytos visos 
tokios klaidos, kurių vis dėlto gali atsirasti;

Or. en

Pagrindimas

Tai yra klaidingai teigiamų rezultatų dažnis, kurį „Microsoft“ reikalauja taikyti 
„PhotoDNA“.

Pakeitimas 113
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Pasiūlymas dėl reglamento
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai turėtų 
laikytis skirtingų taisyklių dėl amžiaus, 
kurio sulaukus galima duoti sutikimą, 
valstybėse narėse. Jei vartotojai yra 
sulaukę amžiaus, kai gali duoti sutikimą 
pagal valstybės narės, kurios piliečiai jie 
yra, teisės aktus, teisėsaugos institucijoms 
nereikėtų pranešti apie ryšių su vaikais 
mezgimą;

Or. en

Pakeitimas 114
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
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13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) asmens ir kiti duomenys, 
naudojami vykdant veiklą, kuriai taikoma 
šiame reglamente nustatyta nukrypti 
leidžianti nuostata, taip pat laikotarpis, 
kurį saugomi duomenys, kai gautas 
rezultatas yra teigiamas, turėtų būti 
minimalūs, siekiant užtikrinti, kad nukrypti 
leidžianti nuostata neviršytų to, kas tikrai 
būtina;

(13) asmens duomenys, naudojami 
vykdant veiklą, kuriai taikoma šiame 
reglamente nustatyta nukrypti leidžianti 
nuostata, turėtų būti minimalūs, siekiant 
užtikrinti, kad kišimasis į ryšių 
konfidencialumą, taip pat laikotarpis, per 
kurį atitinkami duomenys vėliau saugomi 
teigiamų rezultatų atveju, turi neviršyti to, 
kas tikrai būtina ir proporcinga. 
Saugojimas yra būtinas ir pagrįstas, kad 
būtų galima pranešti teisėsaugos 
institucijoms ir kitoms atitinkamoms 
valdžios institucijoms, įskaitant viešojo 
intereso labui veikiančias organizacijas, 
kovojančias su seksualine prievarta prieš 
vaikus, ir reaguoti į jų prašymus blokuoti 
atitinkamo vartotojo sąskaitą, taip pat 
siekiant sukurti unikalų, nepakeičiamą 
skaitmeninį parašą (maišą), susijusį su 
duomenimis, kurie patikimai identifikuoti 
kaip vaikų pornografija, tobulinant ir 
įvertinant naudojamos technologijos 
tikslumą, taip pat atliekant administracinę 
arba teisminę peržiūrą ar ištaisymą. 
Siekiant užtikrinti proporcingumą, 
saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti 
devynių mėnesių, tačiau pagrįstais 
atvejais jis gali būti pratęstas;

Or. en

Pakeitimas 115
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) asmens ir kiti duomenys, naudojami 
vykdant veiklą, kuriai taikoma šiame 
reglamente nustatyta nukrypti leidžianti 

(13) asmens ir kiti duomenys, naudojami 
vykdant veiklą, kuriai taikomas šiame 
reglamente nustatytas apribojimas, taip pat 
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nuostata, taip pat laikotarpis, kurį saugomi 
duomenys, kai gautas rezultatas yra 
teigiamas, turėtų būti minimalūs, siekiant 
užtikrinti, kad nukrypti leidžianti nuostata 
neviršytų to, kas tikrai būtina;

laikotarpis, kurį saugomi duomenys, kai 
gautas rezultatas yra teigiamas, turėtų būti 
minimalūs, siekiant užtikrinti, kad 
apribojimas neviršytų to, kas tikrai būtina 
ir proporcinga. Todėl paslaugų teikėjams 
turėtų būti leidžiama skenuoti pranešimų 
turinį tik tais atvejais, kai tai nurodo 
teisminė institucija. Tokie įsakymai turėtų 
būti griežtai apriboti pranešimais apie 
asmenis, kurie, remiantis faktiniais 
įrodymais, yra iš anksto įtariami dėl vaikų 
seksualinės prievartos ir jų išnaudojimo 
medžiagos platinimo. Šie įsakymai taip 
pat turėtų būti išduoti kuo trumpesniam 
laikotarpiui, kurio pakaktų tikslui 
pasiekti;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujamasi ESTT jurisprudencija bylose „Digital Rights Ireland“, „La Quadrature du 
Net“ ir kt.

Pakeitimas 116
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) įgyvendinant sprendimus, kuriais 
siekiama apsaugoti vaikus nuo 
išnaudojimo internetu, būtina atsižvelgti į 
požiūrį, kuriuo užtikrinama asmens teisių, 
įskaitant teisę į privatumą ir duomenų 
apsaugą, apsauga;

Or. en

Pakeitimas 117
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
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14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti pagal nukrypti 
leidžiančią nuostatą vykdomos veiklos 
skaidrumą ir atskaitomybę už ją, paslaugų 
teikėjai turėtų kasmet skelbti ataskaitas 
apie duomenų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, tvarkymą, be kita ko, apie 
tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų 
atvejų skaičių, pagrindiniams rodikliams 
atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, 
įvairių naudotų technologijų klaidų 
(klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir 
santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas 
priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų 
saugojimo politiką ir taikytas duomenų 
apsaugos priemones;

(14) siekiant užtikrinti veiklos, 
vykdomos laikantis šiame reglamente 
numatyto apribojimo, skaidrumą ir 
atskaitomybę už ją, per šešis mėnesius nuo 
šio reglamento įsigalėjimo dienos ir vėliau 
kasmet asmenų tarpusavio ryšio paslaugų 
teikėjai turėtų skelbti ir teikti ataskaitas 
apie duomenų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, tvarkymą, be kita ko, apie 
tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, tvarkymo 
teisinį pagrindą pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 6 straipsnį, asmens 
duomenų perdavimo už Sąjungos ribų 
teisinį pagrindą pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 V skyrių, nustatytų atvejų 
skaičių, atvejų, kai naudotojas pateikė 
skundą pasitelkdamas vidaus teisių 
gynimo mechanizmą arba teisminę 
instituciją, skaičių ir šio proceso 
rezultatus, įvairių naudotų technologijų 
klaidų (klaidingai teigiamų rezultatų) 
skaičių ir santykį, klaidų lygiui apriboti 
taikytas priemones ir pasiektą klaidų lygį, 
duomenų saugojimo politiką ir taikytas 
duomenų apsaugos priemones pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679. Paslaugų 
teikėjai taip pat turėtų teikti savo 
ataskaitas priežiūros institucijoms pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679;

Or. en

Pakeitimas 118
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti pagal nukrypti 
leidžiančią nuostatą vykdomos veiklos 

(14) siekiant užtikrinti pagal šiame 
reglamente nustatytą apribojimą 
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skaidrumą ir atskaitomybę už ją, paslaugų 
teikėjai turėtų kasmet skelbti ataskaitas 
apie duomenų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, tvarkymą, be kita ko, apie 
tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų 
atvejų skaičių, pagrindiniams rodikliams 
atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, 
įvairių naudotų technologijų klaidų 
(klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir 
santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas 
priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų 
saugojimo politiką ir taikytas duomenų 
apsaugos priemones;

vykdomos veiklos skaidrumą ir 
atskaitomybę už ją, asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai turėtų kasmet 
skelbti ataskaitas apie duomenų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, tvarkymą, be kita 
ko, apie tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, 
nustatytų atvejų skaičių, atvejų, kai 
vartotojas pateikė skundą vidaus žalos 
atlyginimo mechanizmui arba teisminei 
institucijai, skaičių ir tų procesų 
rezultatus, pagrindiniams rodikliams 
atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, 
įvairių naudotų technologijų klaidų 
(klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir 
santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas 
priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų 
saugojimo politiką ir taikytas duomenų 
apsaugos priemones;

Or. en

Pakeitimas 119
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti pagal nukrypti 
leidžiančią nuostatą vykdomos veiklos 
skaidrumą ir atskaitomybę už ją, paslaugų 
teikėjai turėtų kasmet skelbti ataskaitas 
apie duomenų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, tvarkymą, be kita ko, apie 
tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų 
atvejų skaičių, pagrindiniams rodikliams 
atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, 
įvairių naudotų technologijų klaidų 
(klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir 
santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas 
priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų 
saugojimo politiką ir taikytas duomenų 
apsaugos priemones;

(14) siekiant užtikrinti pagal nukrypti 
leidžiančią nuostatą vykdomos veiklos 
skaidrumą ir atskaitomybę už ją, paslaugų 
teikėjai turėtų kasmet viešai skelbti 
turimas ataskaitas apie duomenų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, tvarkymą, be kita 
ko, apie tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, 
teisinį duomenų tvarkymo pagrindą, 
nustatytų atvejų skaičių, pagrindiniams 
rodikliams atrinkti ir tobulinti taikytas 
priemones, įvairių naudotų technologijų 
klaidų (klaidingai teigiamų rezultatų) 
skaičių ir santykį, klaidų lygiui apriboti 
taikytas priemones ir pasiektą klaidų lygį, 
duomenų saugojimo politiką ir taikytas 
duomenų apsaugos priemones;
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Or. en

Pakeitimas 120
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
14a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekdama padėti atsakingoms 
priežiūros institucijoms vykdyti savo 
užduotis, Europos duomenų apsaugos 
valdyba turėtų paskelbti gaires dėl 
duomenų tvarkymo, kuriam taikomas 
šiame reglamente nustatytas apribojimas, 
atitikties Reglamentui (ES) 2016/679. Tos 
gairės visų pirma turėtų padėti priežiūros 
institucijoms teikti konsultacijas pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnyje 
nustatytą išankstinių konsultacijų 
procedūrą, kuri turėtų būti vykdoma 
vertinant, ar pripažinta arba nauja 
technologija, kuri bus naudojama, 
atitinka sektoriaus pažangos lygį, yra 
mažiausiai pažeidžianti privatumą ir 
remiasi tinkamu teisiniu pagrindu pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679;

Or. en

Pakeitimas 121
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti, kas šis 
reglamentas būtų taikomas nuo 2020 m. 
gruodžio 21 d., jis turėtų įsigalioti trečią 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 122
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti, kas šis 
reglamentas būtų taikomas nuo 2020 m. 
gruodžio 21 d., jis turėtų įsigalioti trečią 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 123
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, 
Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Lega

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą ir 
nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 
2018/1972 priimto sprendimo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms taikyti tokias pačias privatumo 
taisykles kaip ir visoms kitoms elektroninių 
ryšių paslaugoms. Todėl šis reglamentas 
turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 
2025 m. gruodžio 31 d., t. y. laikotarpį, 
kurio pagrįstai reikia naujai ilgalaikei 
teisinei sistemai su apsaugos priemonėmis 
priimti. Jei ilgalaikis teisės aktas būtų 
priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės 
aktu būtų panaikintas šis reglamentas;

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą ir 
nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 
2018/1972 priimto sprendimo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms taikyti tokias pačias privatumo 
taisykles kaip ir visoms kitoms elektroninių 
ryšių paslaugoms. Todėl šis reglamentas 
turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 
2025 m. gruodžio 31 d., t. y. laikotarpį, 
kurio pagrįstai reikia naujai ilgalaikei 
teisinei sistemai priimti. Ši nauja teisinė 
sistema suteiks naują teisinį pagrindą ir 
privalomus reikalavimus įmonėms 
nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus 
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internete ir pranešti apie ją, taip pat 
pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus ir seksualinio vaikų išnaudojimo 
internete medžiagą. Į naują teisinę 
sistemą taip pat turėtų būti įtrauktos 
sudėtingesnės apsaugos priemonės, taip 
pat Europos centro sukūrimas, kad būtų 
galima užkirsti kelią seksualinei 
prievartai prieš vaikus ir kovoti su ja, 
siekiant padidinti skaidrumą ir 
atskaitomybę. Jei ilgalaikis teisės aktas 
būtų priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo 
teisės aktu būtų panaikintas šis 
reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 124
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą ir 
nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 
2018/1972 priimto sprendimo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms taikyti tokias pačias privatumo 
taisykles kaip ir visoms kitoms elektroninių 
ryšių paslaugoms. Todėl šis reglamentas 
turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 
2025 m. gruodžio 31 d., t. y. laikotarpį, 
kurio pagrįstai reikia naujai ilgalaikei 
teisinei sistemai su apsaugos priemonėmis 
priimti. Jei ilgalaikis teisės aktas būtų 
priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės 
aktu būtų panaikintas šis reglamentas;

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą siekiant 
vienintelio tikslo – kovoti su seksualine 
prievarta prieš vaikus ir seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą 
internete. Visai kitai su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjų vykdomai veiklai, kuriai 
taikoma Direktyva 2002/58/EB, 
Direktyvoje (ES) 2018/1972 priimtas 
sprendimas galioja tiems paslaugų 
teikėjams taikyti tokias pačias privatumo 
taisykles ir konkrečius įpareigojimus kaip 
ir visoms kitoms elektroninių ryšių 
paslaugoms. Šis reglamentas turėtų būti 
taikomas ribotą laikotarpį – iki 2025 m. 
gruodžio 31 d., siekiant nustatyti pagrįstą 
terminą naujai ilgalaikei teisinei sistemai 
su apsaugos priemonėmis priimti. Jei 
ilgalaikis teisės aktas būtų priimtas ir 
įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės aktu būtų 
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panaikintas šis reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 125
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą ir 
nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 
2018/1972 priimto sprendimo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms taikyti tokias pačias privatumo 
taisykles kaip ir visoms kitoms elektroninių 
ryšių paslaugoms. Todėl šis reglamentas 
turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 
2025 m. gruodžio 31 d., t. y. laikotarpį, 
kurio pagrįstai reikia naujai ilgalaikei 
teisinei sistemai su apsaugos priemonėmis 
priimti. Jei ilgalaikis teisės aktas būtų 
priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės 
aktu būtų panaikintas šis reglamentas;

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą ir 
nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 
2018/1972 priimto sprendimo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms taikyti tokias pačias privatumo 
taisykles kaip ir visoms kitoms elektroninių 
ryšių paslaugoms. Todėl šis reglamentas 
turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 
2025 m. gruodžio 31 d., t. y. laikotarpį, 
kurio pagrįstai reikia naujai ilgalaikei 
teisinei sistemai su apsaugos priemonėmis 
priimti, pavyzdžiui, Europos centrui įkurti, 
kad būtų galima užkirsti kelią seksualinei 
prievartai prieš vaikus ir kovoti su ja, 
siekiant padidinti skaidrumą ir 
atskaitomybę. Jei ilgalaikis teisės aktas 
būtų priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo 
teisės aktu būtų panaikintas šis 
reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 126
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą ir 
nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 
2018/1972 priimto sprendimo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms taikyti tokias pačias privatumo 
taisykles kaip ir visoms kitoms elektroninių 
ryšių paslaugoms. Todėl šis reglamentas 
turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 
2025 m. gruodžio 31 d., t. y. laikotarpį, 
kurio pagrįstai reikia naujai ilgalaikei 
teisinei sistemai su apsaugos priemonėmis 
priimti. Jei ilgalaikis teisės aktas būtų 
priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės 
aktu būtų panaikintas šis reglamentas;

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą ir 
nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 
2018/1972 priimto sprendimo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms taikyti tokias pačias privatumo 
taisykles kaip ir visoms kitoms elektroninių 
ryšių paslaugoms siekiant vienintelio 
tikslo – pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus ir jų išnaudojimo medžiagą ir 
nustatyti seksualinės prievartos prieš 
vaikus ir jų išnaudojimo medžiagą 
internete arba pranešti apie ją teisėsaugos 
institucijoms. Todėl šis reglamentas turėtų 
būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 
2022 m. gruodžio 31 d. Jei ilgalaikis teisės 
aktas būtų priimtas ir įsigaliotų iki tos 
datos, tuo teisės aktu būtų panaikintas šis 
reglamentas;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į EDAPP nuomonę.

Pakeitimas 127
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą ir 
nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 
2018/1972 priimto sprendimo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms taikyti tokias pačias privatumo 
taisykles kaip ir visoms kitoms elektroninių 
ryšių paslaugoms. Todėl šis reglamentas 
turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą ir 
nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 
2018/1972 priimto sprendimo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms taikyti tokias pačias privatumo 
taisykles kaip ir visoms kitoms elektroninių 
ryšių paslaugoms. Todėl šis reglamentas 
turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 
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2025 m. gruodžio 31 d., t. y. laikotarpį, 
kurio pagrįstai reikia naujai ilgalaikei 
teisinei sistemai su apsaugos priemonėmis 
priimti. Jei ilgalaikis teisės aktas būtų 
priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės 
aktu būtų panaikintas šis reglamentas;

2022 m. gruodžio 31 d., t. y. laikotarpį, 
kurio pagrįstai reikia naujai ilgalaikei 
teisinei sistemai su apsaugos priemonėmis 
priimti. Jei ilgalaikis teisės aktas būtų 
priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės 
aktu būtų panaikintas šis reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 128
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą ir 
nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 
2018/1972 priimto sprendimo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms taikyti tokias pačias privatumo 
taisykles kaip ir visoms kitoms elektroninių 
ryšių paslaugoms. Todėl šis reglamentas 
turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 
2025 m. gruodžio 31 d., t. y. laikotarpį, 
kurio pagrįstai reikia naujai ilgalaikei 
teisinei sistemai su apsaugos priemonėmis 
priimti. Jei ilgalaikis teisės aktas būtų 
priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės 
aktu būtų panaikintas šis reglamentas;

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą ir 
nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 
2018/1972 priimto sprendimo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms taikyti tokias pačias privatumo 
taisykles kaip ir visoms kitoms elektroninių 
ryšių paslaugoms. Todėl šis reglamentas 
turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 
2022 m. gruodžio 31 d., t. y. laikotarpį, 
kurio pagrįstai reikia naujai ilgalaikei 
teisinei sistemai su apsaugos priemonėmis 
priimti. Jei ilgalaikis teisės aktas būtų 
priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės 
aktu būtų panaikintas šis reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 129
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams 

Išbraukta.
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turėtų būti taikomi Direktyvoje 
2002/58/EB nustatyti konkretūs 
įpareigojimai, susiję su bet kokia kita į jos 
taikymo sritį patenkančia veikla;

Or. en

Pakeitimas 130
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) priežiūros institucijos, atsakingos 
už šio reglamento taikymo stebėseną, 
turėtų būti tos pačios kaip ir 
nepriklausomos priežiūros institucijos, 
paskirtos pagal Reglamento (ES) 
2016/679 VI skyrių;

Or. en

Pakeitimas 131
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) ištisinis šifravimas yra svarbi 
priemonė siekiant užtikrinti saugų ir 
konfidencialų naudotojų, įskaitant vaikus, 
bendravimą. Susilpnėjusiu šifravimu gali 
savo kėslams pasinaudoti piktavališkos 
trečiosios šalys. Todėl jokia šio 
reglamento nuostata neturėtų būti 
aiškinama kaip draudžianti arba 
silpninanti ištisinį šifravimą;

Or. en
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Pakeitimas 132
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) ryšių konfidencialumas yra 
pagrindinė teisė, užtikrinama pagal 
Chartijos 7 straipsnį. Todėl jis taip pat yra 
būtina sąlyga, kad vaikai, tapę seksualinės 
prievartos aukomis, ir suaugusieji, kuriais 
jie pasitiki, arba aktyviai su seksualine 
prievarta prieš vaikus kovojančios 
organizacijos, taip pat aukos ir jų 
advokatai galėtų saugiai bendrauti;

Or. en

Pakeitimas 133
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17d) siekiant užtikrinti pagrindines 
teises į veiksmingą teisinę gynybą ir 
teisingą bylos nagrinėjimą pagal 
Chartijos 47 straipsnį, taip pat teisę į 
nekaltumo prezumpciją ir teisę į gynybą 
pagal Chartijos 48 straipsnį, visa 
kaltinamojo ar nuteistojo ir jo advokato 
komunikacija turėtų būti apsaugota;

Or. en

Pakeitimas 134
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
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17 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17e) šis reglamentas turėtų būti 
taikomas tik vaizdo įrašams ar vaizdams, 
kuriais keičiamasi naudojantis pranešimų 
mainų ar e. pašto paslaugomis. Jis 
neturėtų būti taikomas skenuotam tekstui 
ar garso pranešimams;

Or. en

Pakeitimas 135
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng

Pasiūlymas dėl reglamento
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) vaizdai ir vaizdo įrašai, kuriuose 
pateikiama seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiaga, yra susiję su vaiko 
intymumu, todėl priklauso specialių 
duomenų kategorijoms; dalijimasis tokiu 
turiniu, jo tvarkymas ir platinimas yra 
neteisėti. Taigi turėtų būti nustatytas 
aiškus teisinis pagrindas, suteikiantis 
galimybę įmonėms imtis priemonių, 
kuriomis būtų užkirstas kelias tokiam 
duomenų tvarkymui, ir užtikrinti, kad jų 
paslaugomis nebūtų piktnaudžiaujama 
skleidžiant seksualinės prievartos prieš 
vaikus vaizdus ir vaizdo įrašus internete, 
taip pat panaikinti tą turinį. Šių bendrovių 
praktika turėtų būti registruojama 
konkrečiais šio reglamento tikslais ir 
laikantis jame įtvirtintų apsaugos 
priemonių;

Or. en
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Pakeitimas 136
  Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura 
Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Pasiūlymas dėl reglamento
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) vaizdai ir vaizdo įrašai, kuriuose 
pateikiama seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiaga, yra susiję su vaiko 
intymumu, todėl priklauso specialių 
kategorijų duomenims, kurių tvarkymas 
siekiant juos skleisti yra neteisėtas. 
Įmonėms neturėtų būti draudžiama imtis 
priemonių, kuriomis būtų užkirstas kelias 
tokiam duomenų tvarkymui, ir užtikrinti, 
kad jų paslaugomis nebūtų 
piktnaudžiaujama skleidžiant seksualinės 
prievartos prieš vaikus vaizdus ir vaizdo 
įrašus internete;

Or. en

Pakeitimas 137
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) vadovaujantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) 2018/17257 42 
straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi 
su Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu ir jis pateikė nuomonę [data],

(19) vadovaujantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) 2018/17257 42 
straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi 
su Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu ir jis pateikė nuomonę 2020 m. 
lapkričio 10 d.;

_________________ _________________
7 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 

7 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
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institucijoms, organams, tarnyboms ir 
agentūroms tvarkant asmens duomenis ir 
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 
1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, 
p. 39).

institucijoms, organams, tarnyboms ir 
agentūroms tvarkant asmens duomenis ir 
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 
1247/2002/EB (OL C 20, 2019 1 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 138
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) vadovaujantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) 2018/17257 42 
straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi 
su Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu ir jis pateikė nuomonę [data],

(19) vadovaujantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) 2018/17257 42 
straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi 
su Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu ir jis pateikė nuomonę 2020 m. 
lapkričio 10 d.;

_________________ _________________
7 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms, organams, tarnyboms ir 
agentūroms tvarkant asmens duomenis ir 
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 
1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, 
p. 39).

7 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms, organams, tarnyboms ir 
agentūroms tvarkant asmens duomenis ir 
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 
1247/2002/EB (OL C 20, 2019 1 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 139
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir 
griežtai ribotos taisyklės, kuriomis 
nukrypstama nuo tam tikrų Direktyvoje 
2002/58/EB nustatytų įpareigojimų 
taikymo, o jų vienintelis tikslas – sudaryti 
sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams toliau 
naudoti technologijas asmens ir kitiems 
duomenims tvarkyti, kiek tai būtina 
siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą.

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir 
griežtai ribotos taisyklės, kuriomis 
nukrypstama nuo tam tikrų Direktyvoje 
2002/58/EB nustatytų įpareigojimų 
taikymo, o jų vienintelis tikslas – sudaryti 
sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams 
naudoti specialias technologijas ribotais 
atvejais asmens ir kitiems duomenims 
tvarkyti, kiek tai griežtai būtina siekiant 
savo sistemoje nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete, pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus bei jų išnaudojimo medžiagą, 
kurią sudaro vaizdai ar vaizdo įrašai. 
Todėl šis reglamentas sukuria teisinį tų 
duomenų tvarkymo pagrindą pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 
dalies e punktą, ir juo nepažeidžiamas 
minėtas reglamentas.
Šis reglamentas netaikomas teksto arba 
garso pranešimams skenuoti;

Or. en

Pagrindimas

Teisinio pagrindo paaiškinamas atsižvelgiant į EDAPP nuomonę.

Pakeitimas 140
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir 
griežtai ribotos taisyklės, kuriomis 
nukrypstama nuo tam tikrų Direktyvoje 
2002/58/EB nustatytų įpareigojimų 
taikymo, o jų vienintelis tikslas – sudaryti 
sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų 

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir 
griežtai ribotos taisyklės, kuriomis 
nukrypstama nuo tam tikrų Direktyvoje 
2002/58/EB nustatytų įpareigojimų 
taikymo, o jų vienintelis tikslas – sudaryti 
sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų 
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tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams toliau 
naudoti technologijas asmens ir kitiems 
duomenims tvarkyti, kiek tai būtina 
siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą.

tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams 
naudoti technologijas asmens duomenims 
tvarkyti, kiek tai būtina ir proporcinga 
siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją, taip pat nustatyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, apie ją 
pranešti ir ją pašalinti, visapusiškai 
laikantis teisių ir pareigų, nustatytų 
Reglamente (ES) 2016/679. Jis taikomas 
analizuojant vaizdus, vaizdo, teksto ir 
garso įrašus, kuriais keičiamasi 
naudojantis su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 141
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir 
griežtai ribotos taisyklės, kuriomis 
nukrypstama nuo tam tikrų Direktyvoje 
2002/58/EB nustatytų įpareigojimų 
taikymo, o jų vienintelis tikslas – sudaryti 
sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams toliau 
naudoti technologijas asmens ir kitiems 
duomenims tvarkyti, kiek tai būtina 
siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą.

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir 
griežtai ribotos taisyklės, kuriomis 
apribojamos tam tikros Direktyvoje 
2002/58/EB nustatytos teisės ir 
įpareigojimai, o jų vienintelis tikslas – 
sudaryti sąlygas tam tikriems su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjams, t. y. pranešimų mainų 
arba internetines e. pašto paslaugas 
teikiantiems teikėjams, toliau naudoti, 
nepažeidžiant Reglamento (ES)2016/679, 
specialias technologijas, t. y. 
nepakeičiamą skaitmeninį parašą (maišą), 
asmens duomenims tvarkyti, kiek tai 
griežtai būtina siekiant savo sistemoje 
nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete ir pranešti apie ją ir pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą.

Or. en



PE661.791v01-00 60/107 AM\1219075LT.docx

LT

Pakeitimas 142
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir 
griežtai ribotos taisyklės, kuriomis 
nukrypstama nuo tam tikrų Direktyvoje 
2002/58/EB nustatytų įpareigojimų 
taikymo, o jų vienintelis tikslas – sudaryti 
sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams toliau 
naudoti technologijas asmens ir kitiems 
duomenims tvarkyti, kiek tai būtina 
siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą.

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir 
griežtai ribotos taisyklės, kuriomis 
apribojamos tam tikros Direktyvoje 
2002/58/EB nustatytos teisės ir 
įpareigojimai, o jų vienintelis tikslas – 
sudaryti sąlygas su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų 
teikėjams naudoti technologijas asmens ir 
kitiems duomenims tvarkyti, kiek tai būtina 
siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą, nepažeidžiant 
Reglamento (ES) 2016/679.

Or. en

Pakeitimas 143
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Fabienne Keller, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir 
griežtai ribotos taisyklės, kuriomis 
nukrypstama nuo tam tikrų Direktyvoje 
2002/58/EB nustatytų įpareigojimų 
taikymo, o jų vienintelis tikslas – sudaryti 
sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams toliau 
naudoti technologijas asmens ir kitiems 

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir 
griežtai ribotos taisyklės, kuriomis 
nukrypstama nuo tam tikrų Direktyvoje 
2002/58/EB nustatytų įpareigojimų 
taikymo, o jų vienintelis tikslas – sudaryti 
sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams toliau 
naudoti technologijas asmens ir kitiems 



AM\1219075LT.docx 61/107 PE661.791v01-00

LT

duomenims tvarkyti, kiek tai būtina 
siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą.

duomenims tvarkyti, kiek tai būtina 
siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus ir seksualinio vaikų 
išnaudojimo medžiagą.

Or. en

Pakeitimas 144
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) seksualinė prievarta prieš vaikus 
internete:

2) seksualinės prievartos prieš vaikus 
ir jų išnaudojimo medžiaga:

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų 
seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija. Pagal tos direktyvos 9 konstatuojamąją dalį 
teisiniai dokumentai apima ir seksualinės prievartos įrašus, ir kitus įrašus, naudojamus su 
vaiko žinia ar be jos.

Pakeitimas 145
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) medžiaga, kuri yra vaikų 
pornografija, apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/93/ES 2 straipsnio c punkte;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Įtraukta į seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos apibrėžtį.

Pakeitimas 146
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) medžiaga, kuri yra vaikų 
pornografija, apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/93/ES 2 straipsnio c punkte;

a) medžiaga, kuri yra vaikų 
pornografija, apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/93/ES 2 straipsnio c punkte, šią 
sąvoką išplečiant, kad ji būtų taikoma bet 
kokiam nepadoriam vaizdui, kuriame 
rodoma kuri nors intymi bet kurios lyties 
nepilnamečio kūno dalis ir kuris skatina 
arba sukelia nevaldomą emocinį 
sutrikimą ir taip pažeidžia žmogaus 
orumą;

Or. en

Pakeitimas 147
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ryšių su vaikais mezgimas siekiant 
užsiimti seksualiniais veiksmais su jais 
arba kurti vaikų pornografiją, 
pasinaudojant kuriuo nors iš šių būdų:

Išbraukta.

i) viliojant vaiką dovanomis ar kitokia 
nauda;
ii) grasinant vaikui neigiamomis didelį 
poveikį jam galinčiomis turėti 
pasekmėmis;
iii) rodant vaikui pornografinę medžiagą 
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arba suteikiant vaikui prieigą prie jos;

Or. en

Pakeitimas 148
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ryšių su vaikais mezgimas siekiant 
užsiimti seksualiniais veiksmais su jais 
arba kurti vaikų pornografiją, 
pasinaudojant kuriuo nors iš šių būdų:

Išbraukta.

i) viliojant vaiką dovanomis ar kitokia 
nauda;
ii) grasinant vaikui neigiamomis didelį 
poveikį jam galinčiomis turėti 
pasekmėmis;
iii) rodant vaikui pornografinę medžiagą 
arba suteikiant vaikui prieigą prie jos;

Or. en

Pagrindimas

Automatinė privačių ryšių turinio analizė, ieškant galimo ryšių su vaikais mezgimo, yra 
klaidoms neatspari, taip pat atskleistų teisėtus intymius tiek vaikų, tiek suaugusiųjų pokalbius 
ir keltų piktnaudžiavimo riziką.

Pakeitimas 149
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, 
Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl reglamento



PE661.791v01-00 64/107 AM\1219075LT.docx

LT

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ryšių su vaikais mezgimas siekiant 
užsiimti seksualiniais veiksmais su jais 
arba kurti vaikų pornografiją, 
pasinaudojant kuriuo nors iš šių būdų:

b) ryšių su vaikais mezgimas, 
pavyzdžiui:

Or. en

Pakeitimas 150
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ryšių su vaikais mezgimas siekiant 
užsiimti seksualiniais veiksmais su jais 
arba kurti vaikų pornografiją, 
pasinaudojant kuriuo nors iš šių būdų:

b) ryšių su vaikais mezgimas – bet 
koks tyčinis elgesys, kuris yra 
nusikalstama veika pagal Direktyvos 
2011/93/ES 6 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 151
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, David Lega, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando 
Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence 
Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna 
Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) viliojant vaiką dovanomis ar 
kitokia nauda;

i) suaugusiojo pasiūlymas vaikui 
susitikti siekiant įvykdyti kurią nors iš 
Direktyvos 2011/93/ES 3 straipsnio 4 
dalyje ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytų 
nusikalstamų veikų;

Or. en
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Pakeitimas 152
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth
Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunkčio ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) grasinant vaikui neigiamomis 
didelį poveikį jam galinčiomis turėti 
pasekmėmis;

ii) suaugusiojo, kuris mezga ryšius su 
vaiku, kėsinimasis įvykdyti Direktyvos 
2011/93/ES 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
numatytas nusikalstamas veikas, t. y. kurti 
pornografiją, kurioje vaizduojamas tas 
vaikas;

Or. en

Pakeitimas 153
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence Farreng, 
Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia 
Donáth, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunkčio iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) rodant vaikui pornografinę 
medžiagą arba suteikiant vaikui prieigą 
prie jos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 154
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pornografinis renginys, apibrėžtas 
Direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio e 
punkte.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukta į seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos apibrėžtį.

Pakeitimas 155
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pornografinis renginys, apibrėžtas 
Direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio e 
punkte.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginių renginių negalima nustatyti lyginant su žinomos medžiagos maišos duomenų baze.

Pakeitimas 156
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vaikų prostitucija, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio d 
punkte.

Or. en

Pakeitimas 157
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vaikų prostitucija, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2011/93/ES 2 straipsnio d 
punkte.

Or. en

Pakeitimas 158
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) teigiamas rezultatas – rezultatas, 
gautas palyginus vaizdą ar vaizdo įrašą ir 
unikalų, nepakeičiamą skaitmeninį 
parašą (maišą) iš duomenų bazės, kurioje 
yra patikrintos seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagos internete ir kurią 
tvarko Komisijos pripažinta organizacija 
pagal šio reglamento [...] straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

Laužtiniai skliaustai skirti nuorodai į naujo pranešimo projekto 3f straipsnį: „Viešasis 
organizacijų, veikiančių viešojo intereso labui kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus, 
registras“.

Pakeitimas 159
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiaga:
a) medžiaga, kuri yra vaikų pornografija, 
apibrėžta Direktyvos 2011/93/ES 2 
straipsnio c punkte;
b) medžiaga, kuri yra pornografinis 
renginys, apibrėžtas Direktyvos 
2011/93/ES 2 straipsnio e punkte.

Or. en

Pakeitimas 160
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo 
sritis

Apribojimo taikymo sritis

Or. en

Pakeitimas 161
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 
dalyje ir 6 straipsnyje nustatyti konkretūs 
įpareigojimai netaikomi asmens ir kitų 
duomenų tvarkymui, kai tai susiję su su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikimu, kuris būtinai 
reikalingas norint naudoti technologijas 
vien tik siekiant pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą ir 
nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete arba apie ją pranešti teisėsaugos 
institucijoms ir viešojo intereso labui 
veikiančioms organizacijoms, 
kovojančioms su seksualine prievarta 
prieš vaikus, jeigu:

Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 
dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
konkrečių teisių ir įpareigojimų taikymo 
sritis yra apribota ryšių konfidencialumo 
atžvilgiu ir apima asmens ir kitų duomenų 
tvarkymą, kai tai susiję su keitimusi vaizdo 
įrašais ar vaizdais pasitelkiant pranešimų 
mainus arba internetines e. pašto 
paslaugas, kurias teikia su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjai, jeigu toks apribojimas 
yra būtinai reikalingas norint naudoti 
technologijas vien tik siekiant nustatyti 
seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų 
išnaudojimo medžiagą, apie ją pranešti 
teisėsaugos institucijoms, kurios pateikė 
nurodymą dėl tokio tvarkymo, ir ją 
pašalinti.

Or. en

Pagrindimas

Privačių ryšių turinio atskleidimas nevyriausybinėms organizacijoms, dažnai tose šalyse, 
kuriose trūksta tinkamos duomenų apsaugos, nėra būtinai reikalingas teisėsaugos tikslais ir 
neatitinka BDAR.

Pakeitimas 162
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 
dalyje ir 6 straipsnyje nustatyti konkretūs 
įpareigojimai netaikomi asmens ir kitų 
duomenų tvarkymui, kai tai susiję su su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikimu, kuris būtinai 

Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 
dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
konkrečių teisių ir įpareigojimų taikymo 
sritis yra apribota asmens ir kitų duomenų 
tvarkymu, kai tai susiję su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
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reikalingas norint naudoti technologijas 
vien tik siekiant pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą ir 
nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete arba apie ją pranešti teisėsaugos 
institucijoms ir viešojo intereso labui 
veikiančioms organizacijoms, 
kovojančioms su seksualine prievarta prieš 
vaikus, jeigu:

paslaugų teikimu, jeigu toks apribojimas 
yra būtinai reikalingas norint naudoti 
technologijas vien tik siekiant pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą ir nustatyti seksualinę prievartą 
prieš vaikus internete arba apie ją pranešti 
teisėsaugos institucijoms ir viešojo intereso 
labui veikiančioms organizacijoms, 
kovojančioms su seksualine prievarta prieš 
vaikus, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 163
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 
dalyje ir 6 straipsnyje nustatyti konkretūs 
įpareigojimai netaikomi asmens ir kitų 
duomenų tvarkymui, kai tai susiję su su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikimu, kuris būtinai 
reikalingas norint naudoti technologijas 
vien tik siekiant pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą ir 
nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete arba apie ją pranešti teisėsaugos 
institucijoms ir viešojo intereso labui 
veikiančioms organizacijoms, 
kovojančioms su seksualine prievarta prieš 
vaikus, jeigu:

Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 
dalyje ir 6 straipsnyje nustatyti konkretūs 
įpareigojimai netaikomi asmens ir kitų 
duomenų tvarkymui, kai tai susiję su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikimu, kuris būtinai 
reikalingas norint naudoti technologijas 
vien tik siekiant pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą ir 
užblokuoti šias interneto svetaines bei 
nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete arba apie ją pranešti teisėsaugos 
institucijoms ir viešojo intereso labui 
veikiančioms organizacijoms, 
kovojančioms su seksualine prievarta prieš 
vaikus, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 164
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų tvarkymas yra 
proporcingas ir apsiriboja pripažintomis 
technologijomis, kurias su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjai tuo tikslu reguliariai 
naudojo iki šio reglamento įsigaliojimo ir 
kurios atitinka sektoriaus pažangos lygį ir 
yra mažiausiai pažeidžiančios privatumą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 1a dalį (naują) ir iš dalies pakeista.

Pakeitimas 165
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų tvarkymas yra 
proporcingas ir apsiriboja pripažintomis 
technologijomis, kurias su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjai tuo tikslu reguliariai 
naudojo iki šio reglamento įsigaliojimo ir 
kurios atitinka sektoriaus pažangos lygį ir 
yra mažiausiai pažeidžiančios privatumą;

a) duomenų tvarkymas yra 
proporcingas ir apsiriboja pripažintomis 
technologijomis, kurias su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjai tuo vieninteliu tikslu 
reguliariai naudojo, su sąlyga, kad jos 
atitinka visas šias sąlygas:

i) atitinka sektoriaus pažangos lygį ir 
yra mažiausiai pažeidžiančios privatumą;
(ii) pagal šio reglamento 3a straipsnį 
buvo atliktas poveikio duomenų apsaugai 
vertinimas pagal Reglamento (ES) 
2016/679 35 straipsnį ir išankstinių 
konsultacijų procedūra pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 36 straipsnį;
iii) duomenų tvarkymas grindžiamas 
Reglamento (EU) 2016/679 6 straipsnio 1 
dalies d arba e punktu, jeigu, 
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nepažeidžiant Reglamento (ES) 2016/679, 
buvo laikomasi visų šiame reglamente 
nustatytų sąlygų;
iv) asmens duomenų, kurie turi būti 
tvarkomi atliekant kiekvieną tvarkymo 
operaciją, kategorijos yra turinio 
duomenys, susiję srauto duomenys, taip 
pat taip tvarkant duomenis gauti 
duomenys;
v) yra aiškiai apibrėžta teisių į 
konfidencialumą ir asmens duomenų 
apsaugą apribojimo taikymo sritis;
vi) su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugai taikomos 
vidaus procedūros, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui, neteisėtai 
prieigai ar perdavimui;
vii) yra aiškiai nurodyta duomenų 
valdytojo (-ų) tapatybė ir kategorijos;
viii) gavus „teigiamą rezultatą“ 
maksimalus turinio duomenų, susijusių 
srauto duomenų ir taip tvarkant duomenis 
gautų duomenų saugojimo laikotarpis yra 
vienas mėnuo, po kurio duomenys turi 
būti automatiškai ir visam laikui ištrinti, 
išskyrus atvejus, kai jie reikalingi 
teisėtiems reikalavimams nustatyti, 
vykdyti ar juos ginti;
ix) žmogaus vykdoma asmens 
duomenų tvarkymo priežiūra yra 
užtikrinta su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų ir 
įsikišimas ir joks „teigiamas rezultatas“ 
nesiunčiamas teisėsaugos institucijoms ar 
viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms prieš tai žmogui 
nepatikrinus;
x) yra įdiegtos atitinkamos 
procedūros ir teisių gynimo mechanizmai 
siekiant užtikrinti, kad asmenys galėtų 
pateikti skundus su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugos 
teikėjui per pagrįstą laikotarpį, kad 
naudotojas galėtų pateikti savo nuomonę 
pagal 3c straipsnį;
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xi) nedarant poveikio Reglamento 
(ES) 2016/679 13 straipsnyje numatytai 
informacijai, duomenų subjektai 
informuojami apie jų ryšių 
konfidencialumo apribojimą vien tik 
siekiant pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą ir nustatyti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą arba apie ją pranešti, įskaitant 
galimybę dalytis asmens duomenimis su 
teisėsaugos institucijomis ir viešojo 
intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus;
xii) „teigiamo rezultato“ atveju, 
išskyrus atvejus, kai tai kenkia 
atliekamam tyrimui – tokiu atveju 
informacijos pateikimas gali būti atidėtas 
tiek, kiek tikrai būtina, o duomenų 
subjektai nedelsiant informuojami 
užbaigus tyrimą – ir nedarant poveikio 
Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnyje 
numatytai informacijai, duomenų 
subjektams pateikiama toliau nurodyta 
informacija:
a) kompetentingos teisėsaugos 
institucijos ir viešojo intereso labui 
veikiančios organizacijos, kovojančios su 
seksualine prievarta prieš vaikus, su 
kuriomis buvo pasidalyta jų asmens 
duomenimis;
b) su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjo 
numatytos teisių gynimo priemonės ir
c) galimybė pateikti skundą 
kompetentingai priežiūros institucijai ir 
imtis teisinės gynybos priemonių ir tų 
institucijų tapatybė atitinkamu atveju;
xiii) nesikišama į jokius pranešimus, 
kurie saugomi profesine paslaptimi, pvz., 
tarp gydytojų ir jų pacientų, žurnalistų ir 
jų šaltinių arba advokatų ir jų klientų;
xiv) bet koks asmens duomenų 
perdavimas trečiosioms valstybėms arba 
tarptautinėms organizacijoms atitinka 
Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių;
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Or. en

Pakeitimas 166
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų tvarkymas yra 
proporcingas ir apsiriboja pripažintomis 
technologijomis, kurias su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjai tuo tikslu reguliariai 
naudojo iki šio reglamento įsigaliojimo ir 
kurios atitinka sektoriaus pažangos lygį ir 
yra mažiausiai pažeidžiančios privatumą;

a) duomenų tvarkymas yra 
proporcingas ir apsiriboja technologijomis, 
kurios atitinka visas šias sąlygas:

i) jos atitinka sektoriaus pažangos 
lygį ir yra mažiausiai pažeidžiančios 
privatumą;
ii) pagal šio reglamento 3a straipsnį 
buvo atliktas poveikio duomenų apsaugai 
vertinimas pagal Reglamento (ES) 
2016/679 35 straipsnį ir išankstinių 
konsultacijų procedūra pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 36 straipsnį;
iii) duomenų tvarkymas grindžiamas 
Reglamento (EU) 2016/679 6 straipsnio 1 
dalies d arba e punktu;
iv) yra aiškiai apibrėžtos per 
kiekvieną duomenų tvarkymo operaciją 
tvarkomų asmens duomenų kategorijos;
v) yra aiškiai apibrėžta teisių į 
konfidencialumą ir asmens duomenų 
apsaugą apribojimo taikymo sritis;
vi) su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugai taikomos 
vidaus procedūros, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui, neteisėtai 
prieigai ar perdavimui;
vii) yra aiškiai nurodyta duomenų 
valdytojo (-ų) tapatybė ir kategorijos;
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viii) yra aiškiai nurodytas duomenų 
saugojimo laikotarpis ir taikytinos 
apsaugos priemonės;
ix) yra užtikrinta žmogaus vykdoma 
asmens duomenų tvarkymo priežiūra ir 
įsikišimas ir joks „teigiamas rezultatas“ 
nesiunčiamas teisėsaugos institucijoms ar 
viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms prieš tai žmogui 
nepatikrinus;
x) yra įdiegtos atitinkamos 
procedūros ir teisių gynimo mechanizmai 
siekiant užtikrinti, kad asmenys galėtų 
pateikti skundus su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugos 
teikėjui per pagrįstą laikotarpį, kad 
naudotojas galėtų pateikti savo nuomonę 
pagal 3c straipsnį;
xi) išskyrus atvejus, kai tai kenkia 
atliekamam tyrimui – tokiu atveju 
informacijos pateikimas gali būti atidėtas 
tiek, kiek tikrai būtina, o duomenų 
subjektai nedelsiant informuojami 
užbaigus tyrimą – ir nedarant poveikio 
Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnyje 
numatytai informacijai, duomenų 
subjektai informuojami apie:
a) jų ryšių konfidencialumo 
apribojimą vien tik siekiant pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą ir nustatyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą arba 
apie ją pranešti, įskaitant galimybę dalytis 
asmens duomenimis su teisėsaugos 
institucijomis ir viešojo intereso labui 
veikiančioms organizacijoms, 
kovojančioms su seksualine prievarta 
prieš vaikus;
b) „teigiamo rezultato“ atveju 
duomenų subjektams pateikiama ši 
informacija:
c) kompetentingos teisėsaugos 
institucijos ir viešojo intereso labui 
veikiančios organizacijos, kovojančios su 
seksualine prievarta prieš vaikus, su 
kuriomis buvo pasidalyta jų asmens 
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duomenimis;
d) su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjo 
numatytos teisių gynimo priemonės ir
e) galimybė pateikti skundą 
kompetentingai priežiūros institucijai ir 
imtis teisinės gynybos priemonių ir tų 
institucijų tapatybė atitinkamu atveju;

Or. en

Pakeitimas 167
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų tvarkymas yra 
proporcingas ir apsiriboja pripažintomis 
technologijomis, kurias su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjai tuo tikslu reguliariai 
naudojo iki šio reglamento įsigaliojimo ir 
kurios atitinka sektoriaus pažangos lygį ir 
yra mažiausiai pažeidžiančios privatumą;

a) duomenų tvarkymas yra 
proporcingas ir apsiriboja pripažintomis 
technologijomis, kurias su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjai tuo tikslu reguliariai 
naudojo ir kurios atitinka sektoriaus 
pažangos lygį ir yra mažiausiai 
pažeidžiančios privatumą;

Or. en

Pakeitimas 168
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų tvarkymas yra 
proporcingas ir apsiriboja pripažintomis 

a) duomenų tvarkymas yra 
proporcingas ir apsiriboja technologijomis, 
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technologijomis, kurias su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjai tuo tikslu reguliariai 
naudojo iki šio reglamento įsigaliojimo ir 
kurios atitinka sektoriaus pažangos lygį ir 
yra mažiausiai pažeidžiančios privatumą;

kurias su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai tuo tikslu 
naudojo ir kurios atitinka pritaikytosios 
duomenų apsaugos ir standartizuotosios 
duomenų apsaugos principą, apibrėžtą 
Reglamento (ES) 2016/679 25 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 169
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tuo atveju, kai technologija nebuvo 
naudojama iki šio reglamento 
įsigaliojimo, buvo atlikta išankstinio 
konsultavimosi procedūra, nustatyta 
Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 170
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in 't 
Veld, Anna Júlia Donáth

Pasiūlymas dėl reglamento
 3 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teikėjas savo metinėse ataskaitose 
paaiškina asmens duomenų tvarkymo 
teisinį pagrindą pagal Reglamentą (ES) 
2016/679;

Or. en
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Pakeitimas 171
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
 3 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naudojama technologija pati 
savaime yra pakankamai patikima, nes ji 
maksimaliai apriboja klaidų, susijusių su 
seksualine prievarta prieš vaikus laikomo 
turinio nustatymu, lygį, o tokių retkarčiais 
pasitaikančių klaidų pasekmės nedelsiant 
pašalinamos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

 Perkelta į 1a dalį (naują) ir iš dalies pakeista.

Pakeitimas 172
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie 
Loiseau, Anna Júlia Donáth

Pasiūlymas dėl reglamento
 3 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naudojama technologija pati 
savaime yra pakankamai patikima, nes ji 
maksimaliai apriboja klaidų, susijusių su 
seksualine prievarta prieš vaikus laikomo 
turinio nustatymu, lygį, o tokių retkarčiais 
pasitaikančių klaidų pasekmės nedelsiant 
pašalinamos;

b) naudojama technologija pati 
savaime yra pakankamai patikima, nes ji 
maksimaliai apriboja klaidų, susijusių su 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
internete nustatymu, lygį;

Or. en
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Pakeitimas 173
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld, Hilde Vautmans, Laurence Farreng

Pasiūlymas dėl reglamento
 3 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naudojama technologija pati 
savaime yra pakankamai patikima, nes ji 
maksimaliai apriboja klaidų, susijusių su 
seksualine prievarta prieš vaikus laikomo 
turinio nustatymu, lygį, o tokių retkarčiais 
pasitaikančių klaidų pasekmės nedelsiant 
pašalinamos;

b) naudojama technologija, nors pati 
savaime yra pakankamai patikima, nes ji 
maksimaliai apriboja klaidų, susijusių su 
seksualine prievarta prieš vaikus laikomo 
turinio nustatymu, lygį, o tokių retkarčiais 
pasitaikančių klaidų pasekmės nedelsiant 
pašalinamos, turėtų būti taikoma kartu su 
žmogaus atliekama peržiūra;

Or. en

Pakeitimas 174
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
 3 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naudojama technologija pati 
savaime yra pakankamai patikima, nes ji 
maksimaliai apriboja klaidų, susijusių su 
seksualine prievarta prieš vaikus laikomo 
turinio nustatymu, lygį, o tokių retkarčiais 
pasitaikančių klaidų pasekmės nedelsiant 
pašalinamos;

b) naudojama technologija pati 
savaime yra pakankamai patikima, nes ji 
maksimaliai apriboja klaidų, susijusių su 
seksualinės prievartos prieš vaikus arba 
seksualinio vaikų išnaudojimo medžiagos 
nustatymu, lygį, o klaidų pasekmės 
nedelsiant pašalinamos, kiek tai įmanoma;

Or. en

Pakeitimas 175
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie 
Loiseau, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth
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Pasiūlymas dėl reglamento
 3 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paslaugų teikėjas įdiegia žalos 
atlyginimo mechanizmus, siekdamas 
užtikrinti, jog vartotojai, manantys, kad 
jie buvo neteisėtai įtraukti į pranešimą 
apie seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete, galėtų savo atvejus perduoti 
paslaugų teikėjui peržiūrėti ir, jei įvyko 
klaida, jos padariniai būtų nedelsiant 
ištaisyti;

Or. en

Pakeitimas 176
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Laurence Farreng, Anna Júlia Donáth
Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
 3 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) apie visus galimo seksualinės 
prievartos prieš vaikus atvejus internete, 
atlikus tikslią žmogaus atliekamą 
peržiūrą, pranešama teisėsaugos 
institucijoms ir viešojo intereso labui 
veikiančioms organizacijoms, 
kovojančioms su seksualine prievarta 
prieš vaikus, kad būtų galima nustatyti 
nukentėjusius vaikus, ir kaip apsaugos 
priemonę nustatant paslaugų teikėjų 
daromas aptikimo klaidas;

Or. en
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Pakeitimas 177
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ryšių su vaikais mezgimui nustatyti 
naudojama technologija apsiriboja 
atitinkamų pagrindinių rodiklių, pvz., 
raktinių žodžių ir objektyviai nustatytų 
rizikos veiksnių, tokių kaip amžiaus 
skirtumas, naudojimu, nepažeidžiant 
teisės į žmogaus atliekamą peržiūrą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 178
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ryšių su vaikais mezgimui nustatyti 
naudojama technologija apsiriboja 
atitinkamų pagrindinių rodiklių, pvz., 
raktinių žodžių ir objektyviai nustatytų 
rizikos veiksnių, tokių kaip amžiaus 
skirtumas, naudojimu, nepažeidžiant 
teisės į žmogaus atliekamą peržiūrą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 179
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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 3 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarkomi tik tie duomenys, kurie 
yra tikrai būtini siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, ir, 
išskyrus atvejus, kai seksualinė prievarta 
prieš vaikus internete yra nustatyta ir 
patvirtinta, tie duomenys nedelsiant 
sunaikinami;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 180
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarkomi tik tie duomenys, kurie 
yra tikrai būtini siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, ir, 
išskyrus atvejus, kai seksualinė prievarta 
prieš vaikus internete yra nustatyta ir 
patvirtinta, tie duomenys nedelsiant 
sunaikinami;

d) tvarkomi tik tie duomenys, kurie 
yra tikrai būtini siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą.

Kai seksualinė prievarta prieš vaikus 
internete nėra nustatyta ir patvirtinta, 
atitinkami duomenys po jų tvarkymo 
nedelsiant sunaikinami.
Kai seksualinė prievarta prieš vaikus yra 
nustatyta ir patvirtinta, atitinkami 
duomenys gali būti saugomi tik šiais 
tikslais ir tik laikotarpį, būtiną:
– pranešti ir perduoti juos 
teisėsaugos institucijoms ir kitoms 
atitinkamoms valdžios institucijoms, 
įskaitant viešojo intereso labui veikiančias 
organizacijas, kovojančias su seksualine 
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prievarta prieš vaikus, pagal Reglamentą 
(ES) 2016/679, ir atsakyti į šių subjektų 
prašymus;

– atitinkamo vartotojo paskyrai 
blokuoti;
– jei tai duomenys, kurie patikimai 
identifikuoti kaip vaikų pornografija – 
unikaliam, nepakeičiamam 
skaitmeniniam parašui (maišai) sukurti;
– naudojamos technologijos 
tikslumui pagerinti ir išmatuoti;
– administracinės ar teisminės 
peržiūros arba teisinės gynybos tikslais.
Saugojimo laikotarpis neturi viršyti 
devynių mėnesių, išskyrus tinkamai 
pagrįstus atvejus.

Or. en

Pakeitimas 181
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarkomi tik tie duomenys, kurie 
yra tikrai būtini siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, ir, 
išskyrus atvejus, kai seksualinė prievarta 
prieš vaikus internete yra nustatyta ir 
patvirtinta, tie duomenys nedelsiant 
sunaikinami;

d) duomenų tvarkymas, kuris 
leidžiamas pagal šiame reglamente 
numatytą apribojimą, susijęs tik su tais 
duomenimis, kurie yra tikrai būtini siekiant 
nustatyti ir pranešti apie seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą, ir, išskyrus atvejus, kai 
seksualinė prievarta prieš vaikus internete 
yra nustatyta ir patvirtinta, turinio 
duomenys, susiję srauto duomenys ir taip 
tvarkant duomenis gauti duomenys 
nedelsiant sunaikinami; bet kuriuo atveju 
šie duomenys automatiškai ištrinami 
praėjus vienam mėnesiui nuo teigiamo 
rezultato datos, išskyrus atvejus, kai jie 
reikalingi teisėtiems reikalavimams 
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nustatyti, vykdyti ar juos ginti;

Or. en

Pakeitimas 182
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarkomi tik tie duomenys, kurie 
yra tikrai būtini siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, ir, 
išskyrus atvejus, kai seksualinė prievarta 
prieš vaikus internete yra nustatyta ir 
patvirtinta, tie duomenys nedelsiant 
sunaikinami;

d) duomenų tvarkymas, kuris 
leidžiamas pagal šį reglamentą, susijęs tik 
su tais duomenimis, kurie yra tikrai būtini 
vien tik siekiant nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą, ir, išskyrus atvejus, kai 
seksualinė prievarta prieš vaikus internete 
yra nustatyta ir patvirtinta, taip tvarkant 
duomenis gauti duomenys nedelsiant 
sunaikinami;

Or. en

Pakeitimas 183
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
 3 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paslaugų teikėjas kasmet skelbia 
ataskaitą apie susijusių duomenų 
tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų 
duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų atvejų 
skaičių, pagrindiniams rodikliams atrinkti 
ir tobulinti taikytas priemones, įvairių 
naudotų technologijų klaidų (klaidingai 
teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, 
klaidų lygiui apriboti taikytas priemones 
ir pasiektą klaidų lygį, duomenų 

Išbraukta.
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saugojimo politiką ir taikytas duomenų 
apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

 Perkelta į 1b dalį (naują) ir iš dalies pakeista.

Pakeitimas 184
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth , Yana Toom

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paslaugų teikėjas kasmet skelbia 
ataskaitą apie susijusių duomenų 
tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų 
duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų atvejų 
skaičių, pagrindiniams rodikliams atrinkti 
ir tobulinti taikytas priemones, įvairių 
naudotų technologijų klaidų (klaidingai 
teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, 
klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir 
pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo 
politiką ir taikytas duomenų apsaugos 
priemones.

e) paslaugų teikėjas, laikydamasis 
Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų ne 
vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau 
kasmet viešai skelbia ir priežiūros 
institucijai bei Europos Komisijai pateikia 
ataskaitą apie asmens duomenų, kuriuos 
leidžiama pateikti pagal šiame reglamente 
numatytus apribojimus, tvarkymą, be kita 
ko, apie tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, 
tvarkymo teisinį pagrindą pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnį, 
asmens duomenų perdavimo už Sąjungos 
ribų teisinį pagrindą pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 V skyrių, nustatytų atvejų 
skaičių, atvejų, kai naudotojas pateikė 
skundą pasinaudodamas vidaus teisių 
gynimo mechanizmu arba teisminei 
institucijai, skaičių ir šio proceso 
rezultatus, pagrindiniams rodikliams 
atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, 
įvairių naudotų technologijų klaidų 
(klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir 
santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas 
priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų 
saugojimo politiką ir taikytas duomenų 
apsaugos priemones pagal Reglamentą 
(ES) 2016/679.

Or. en
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Pagrindimas

 Komisija įtraukiama kaip tokių ataskaitų gavėja 44 pakeitime.

Pakeitimas 185
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paslaugų teikėjas kasmet skelbia 
ataskaitą apie susijusių duomenų 
tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų 
duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų atvejų 
skaičių, pagrindiniams rodikliams atrinkti 
ir tobulinti taikytas priemones, įvairių 
naudotų technologijų klaidų (klaidingai 
teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, 
klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir 
pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo 
politiką ir taikytas duomenų apsaugos 
priemones.

e) paslaugų teikėjas, laikydamasis 
Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų ne 
vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau 
kasmet skelbia ir priežiūros institucijai 
pateikia ataskaitą apie asmens duomenų, 
kuriuos leidžiama pateikti pagal šiame 
reglamente numatytus apribojimus, 
tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų 
duomenų rūšį ir apimtį, tvarkymo teisinį 
pagrindą pagal Reglamento (ES) 
2016/679 6 straipsnį, asmens duomenų 
perdavimo už Sąjungos ribų teisinį 
pagrindą pagal Reglamento (ES) 
2016/679 V skyrių, nustatytų atvejų 
skaičių, atvejų, kai naudotojas pateikė 
skundą pasinaudodamas vidaus teisių 
gynimo mechanizmu arba teisminei 
institucijai, skaičių ir šio proceso 
rezultatus, įvairių naudotų technologijų 
klaidų (klaidingai teigiamų rezultatų) 
skaičių ir santykį, klaidų lygiui apriboti 
taikytas priemones ir pasiektą klaidų lygį, 
duomenų saugojimo politiką ir taikytas 
duomenų apsaugos priemones pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679.

Or. en

Pakeitimas 186
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paslaugų teikėjas kasmet skelbia 
ataskaitą apie susijusių duomenų 
tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų 
duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų atvejų 
skaičių, pagrindiniams rodikliams atrinkti 
ir tobulinti taikytas priemones, įvairių 
naudotų technologijų klaidų (klaidingai 
teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, 
klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir 
pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo 
politiką ir taikytas duomenų apsaugos 
priemones.

e) paslaugų teikėjas, laikydamasis 
Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų ne 
vėliau kaip ... ir vėliau kasmet skelbia ir 
priežiūros institucijai pateikia ataskaitą 
apie asmens duomenų, kuriuos leidžiama 
pateikti pagal šį reglamentą, tvarkymą, be 
kita ko, apie tvarkytų duomenų rūšį ir 
apimtį, tvarkymo teisinį pagrindą pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnį, 
asmens duomenų perdavimo už Sąjungos 
ribų teisinį pagrindą pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 V skyrių, nustatytų atvejų 
skaičių, atvejų, kai naudotojas pateikė 
skundą pasinaudodamas vidaus teisių 
gynimo mechanizmu arba teisminei 
institucijai, skaičių ir šio proceso 
rezultatus, pagrindiniams rodikliams 
atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, 
įvairių naudotų technologijų klaidų 
(klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir 
santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas 
priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų 
saugojimo politiką ir taikytas duomenų 
apsaugos priemones pagal Reglamentą 
(ES) 2016/679.

Or. en

Pakeitimas 187
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paslaugų teikėjas kasmet skelbia 
ataskaitą apie susijusių duomenų 
tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų 
duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų atvejų 
skaičių, pagrindiniams rodikliams atrinkti 
ir tobulinti taikytas priemones, įvairių 
naudotų technologijų klaidų (klaidingai 

e) paslaugų teikėjas kasmet viešai 
skelbia ataskaitą apie asmens duomenų 
tvarkymą pagal šio reglamento taikymo 
sritį, be kita ko, apie tvarkytų duomenų 
rūšį ir apimtį, teisinį duomenų tvarkymo 
pagrindą, nustatytų atvejų skaičių, 
pagrindiniams rodikliams atrinkti ir 
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teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, 
klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir 
pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo 
politiką ir taikytas duomenų apsaugos 
priemones.

tobulinti taikytas priemones, įvairių 
naudotų technologijų klaidų (klaidingai 
teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, 
klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir 
pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo 
politiką ir taikytas duomenų apsaugos 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 188
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjams leidžiama 
tvarkyti elektroninių ryšių duomenis tik 
siekiant nustatyti seksualinės prievartos 
prieš vaikus ir jų išnaudojimo medžiagą, 
ją ištrinti ir apie ją pranešti teisminei 
institucijai, kuri nurodė tvarkyti tokią 
medžiagą, jeigu:
a) jiems tai padaryti įsakė valstybės 
narės, kurioje yra įsisteigęs paslaugų 
teikėjas, teisminė institucija; tokie 
įsakymai ir elektroninių ryšių duomenų 
tvarkymas griežtai apsiriboja pranešimais 
apie asmenis, kurie, remiantis faktiniais 
įrodymais, yra iš anksto įtariami dėl to, 
kad jie platino ar platina seksualinės 
prievartos prieš vaikus ir jų išnaudojimo 
medžiagą, ir šie įsakymai turėtų būti 
išduoti kuo trumpesniam laikotarpiui, 
kurio pakaktų tikslui pasiekti;
b) duomenų tvarkymas yra 
proporcingas ir apsiriboja pripažintomis 
technologijomis, kurias su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjai tuo vieninteliu tikslu 
reguliariai naudojo ir kurios atitinka visas 
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šias sąlygas:
i) atitinka sektoriaus pažangos lygį ir 
yra mažiausiai pažeidžiančios privatumą;
ii) naudojama technologija pati 
savaime yra pakankamai patikima, nes ji 
apriboja klaidų, susijusių su klaidingu 
seksualinės prievartos prieš vaikus arba 
seksualinio vaikų išnaudojimo medžiagos 
turinio nustatymu („klaidingai teigiamų 
rezultatų“), lygį iki vieno iš 50 mlrd., o 
klaidų pasekmės nedelsiant pašalinamos;
iii) technologija nedelsiant sukuria 
unikalų, nepakeičiamą elektroniniu būdu 
perduodamų nuotraukų ar vaizdo įrašų 
skaitmeninį parašą (maišą), kurio 
vienintelis tikslas – nedelsiant palyginti tą 
maišą su duomenų baze, kurioje yra 
medžiagos, anksčiau patikimai nustatytos 
kaip seksualinės prievartos prieš vaikus ir 
jų išnaudojimo medžiaga, maišos pagal 3a 
straipsnį;
iv) pagal šio reglamento 3a straipsnį 
buvo atliktas poveikio duomenų apsaugai 
vertinimas pagal Reglamento (ES) 
2016/679 35 straipsnį ir išankstinių 
konsultacijų procedūra pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 36 straipsnį. Išankstinės 
konsultacijos apima priežiūros institucijos 
prieigą prie algoritmo ir duomenų bazių, 
su kuriomis lyginamas turinys; ir
c) tvarkomi tik tie duomenys, kurie 
yra tikrai būtini siekiant nustatyti, 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus ir jų išnaudojimą ir pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų 
išnaudojimo medžiagą, ir, išskyrus 
atvejus, kai seksualinės prievartos prieš 
vaikus ir jų išnaudojimo medžiaga yra 
nustatyta ir patvirtinta, tie duomenys 
nedelsiant sunaikinami;
d) duomenų tvarkymas nekenkia 
šifruotų ryšių saugumui ir jo nesumažina 
ir yra taikomas tik nešifruotiems ryšiams; 
ir
e) paslaugų teikėjas informuoja 
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duomenų subjektus apie:
i) jų ryšių konfidencialumo 
apribojimą vien tik siekiant pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų 
išnaudojimo medžiagą ir nustatyti šią 
medžiagą arba apie ją pranešti, įskaitant 
galimybę dalytis asmens duomenimis su 
teisėsaugos institucijomis;
ii) jei asmens duomenys buvo 
perduoti kompetentingai teisėsaugos 
institucijai, duomenų subjektams 
pateikiama ši informacija:
iii) faktas, kad jų duomenys buvo 
perduoti kompetentingai teisėsaugos 
institucijai, taip pat tos institucijos 
pavadinimas;
iv) su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjo 
numatytos teisių gynimo priemonės ir
v) galimybė kreiptis dėl žalos 
atlyginimo, taip pat kompetentingos 
institucijos tapatybė;

Or. en

Pagrindimas

 Aiškesni kriterijai, kaip reikalaujama EDAPP nuomonėje. Būtina sukurti teisinį duomenų 
tvarkymo pagrindą, nes BDAR jis nėra nurodytas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
teigimu, nuolatinė automatizuota ryšių analizė yra proporcinga tik tuo atveju, jei 
apsiribojama įtariamaisiais ir iš anksto atliekama nepriklausoma peržiūra (byla „La 
Quadrature ir kt.“). Maišų kalbą ir jų klaidų lygį jau pasiūlė Tarybai pirmininkaujanti 
valstybė narė Dokumente Nr. 12293/19. Saugus šifravimas yra būtinas siekiant apsaugoti 
asmenines paslaptis, verslo paslaptis ir valstybės paslaptis nuo perėmimo.

Pakeitimas 189
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas netaikomas teksto ar 
garso pranešimų skenavimui, nebent 
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remiantis tinkamu teisiniu pagrindu.

Or. en

Pakeitimas 190
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas netaikomas teksto arba 
garso pranešimų skenavimui.

Or. en

Pakeitimas 191
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šią technologiją naudojantys paslaugų 
teikėjai kasmet skelbia ataskaitą apie 
susijusių duomenų tvarkymą, be kita ko, 
apie tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, 
nustatytų atvejų skaičių, atvejų, kai 
naudotojas pateikė skundą 
pasinaudodamas vidaus teisių gynimo 
mechanizmu arba teisminei institucijai, 
skaičių ir šio proceso rezultatus, 
pagrindiniams rodikliams atrinkti ir 
tobulinti taikytas priemones, įvairių 
naudotų technologijų klaidų (klaidingai 
teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, 
klaidų lygiui apriboti taikytas priemones 
ir pasiektą klaidų lygį, duomenų 
saugojimo politiką ir taikytas duomenų 
apsaugos priemones.

Or. en
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Pakeitimas 192
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie 1a dalies c punktą, kai 
nustatyta ir patvirtinta seksualinės 
prievartos prieš vaikus ar išnaudojimo 
medžiaga, srauto duomenys, susiję su 
šiais ryšiais susiję, gali būti saugomi tik 
šiais tikslais ir ne ilgiau kaip tris 
mėnesius:
– pranešti valstybės narės, kurioje 
yra įsisteigęs paslaugų teikėjas, 
teisėsaugos institucijoms ir institucijai ar 
institucijoms, valdančioms duomenų bazę 
pagal 3a straipsnį, kiekvienu atveju 
atlikus žmogaus peržiūrą;
– atitinkamo naudotojo paskyrai 
blokuoti;

Or. en

Pakeitimas 193
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie d punktą, kai seksualinė 
prievarta prieš vaikus internete yra 
nustatyta ir patvirtinta, atitinkami 
duomenys gali būti saugomi tik šiais 
tikslais ir tik laikotarpį, būtiną:

Išbraukta.

– ataskaitoms teikti ir reaguoti į 
proporcingus teisėsaugos ir kitų 
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atitinkamų valdžios institucijų prašymus;
– atitinkamo naudotojo paskyrai 
blokuoti;
– kalbant apie duomenimis, kurie 
patikimai identifikuoti kaip vaikų 
pornografija – unikaliam, nepakeičiamam 
skaitmeniniam parašui (maišai) sukurti.

Or. en

Pagrindimas

 Perkelta į 1c dalį (naują) ir iš dalies pakeista.

Pakeitimas 194
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie d punktą, kai seksualinė 
prievarta prieš vaikus internete yra 
nustatyta ir patvirtinta, atitinkami 
duomenys gali būti saugomi tik šiais 
tikslais ir tik laikotarpį, būtiną:

Išbraukta.

– ataskaitoms teikti ir reaguoti į 
proporcingus teisėsaugos ir kitų 
atitinkamų valdžios institucijų prašymus;
– atitinkamo naudotojo paskyrai 
blokuoti;
– kalbant apie duomenimis, kurie 
patikimai identifikuoti kaip vaikų 
pornografija – unikaliam, nepakeičiamam 
skaitmeniniam parašui (maišai) sukurti.

Or. en

Pakeitimas 195
Birgit Sippel
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie d punktą, kai seksualinė 
prievarta prieš vaikus internete yra 
nustatyta ir patvirtinta, atitinkami 
duomenys gali būti saugomi tik šiais 
tikslais ir tik laikotarpį, būtiną:

Kalbant apie pirmos pastraipos d punktą, 
kai seksualinė prievarta prieš vaikus 
internete yra nustatyta ir patvirtinta, 
atitinkami tikrai susiję asmens duomenys, 
pvz., turinio duomenys, susiję srauto 
duomenys ir bet koks tokių tvarkomų 
duomenų rezultatas, gali būti saugomi tik 
šiais tikslais ir tik būtinai reikalingą 
laikotarpį, tačiau kiekvienu atveju ne 
ilgiau nei mėnesį, po kurio jie nedelsiant 
ištrinami, išskyrus atvejus, kai jie 
reikalingi teisėtiems reikalavimams 
nustatyti, vykdyti ar juos ginti:

Or. en

Pakeitimas 196
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie d punktą, kai seksualinė 
prievarta prieš vaikus internete yra 
nustatyta ir patvirtinta, atitinkami 
duomenys gali būti saugomi tik šiais 
tikslais ir tik laikotarpį, būtiną:

Kalbant apie pirmos pastraipos d punktą, 
kai seksualinė prievarta prieš vaikus 
internete yra nustatyta ir patvirtinta, 
atitinkami duomenys gali būti saugomi tik 
šiais tikslais ir tik būtiną laikotarpį, po 
kurio jie nedelsiant ištrinami:

Or. en

Pakeitimas 197
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ataskaitoms teikti ir reaguoti į 
proporcingus teisėsaugos ir kitų 
atitinkamų valdžios institucijų prašymus;

– nepagrįstai nedelsiant ataskaitoms 
teikti ir perduoti pagal Direktyvą (ES) 
2016/680 kompetentingoms valdžios 
institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 198
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atitinkamo naudotojo paskyrai 
blokuoti;

– atitinkamo naudotojo paskyrai 
blokuoti arba sustabdyti;

Or. en

Pakeitimas 199
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kalbant apie duomenimis, kurie 
patikimai identifikuoti kaip vaikų 
pornografija – unikaliam, nepakeičiamam 
skaitmeniniam parašui (maišai) sukurti.

– kalbant apie duomenimis, kurie 
patikimai identifikuoti kaip seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiaga – 
unikaliam, nepakeičiamam skaitmeniniam 
parašui (maišai) sukurti.

Or. en

Pakeitimas 200
Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žalos atlyginimo iš paslaugų 
teikėjo siekimo ar administracinės 
peržiūros ar teisminio proceso vykdymo 
tikslu.

Or. en

Pakeitimas 201
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Pareiga atlikti poveikio duomenų 
apsaugai vertinimą ir iš anksto 

konsultuotis su priežiūros institucijomis 
bei gauti jų leidimą

Su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai, siekdami remtis 
šiame reglamente numatytu apribojimu, 
atlieka poveikio duomenų apsaugai 
vertinimą pagal Reglamento (ES) 
2016/679 35 straipsnį ir ne vėliau kaip ... 
[trys mėnesiai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] – išankstinių 
konsultacijų procedūrą pagal šio 
reglamento 36 straipsnį.
Su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai, vykdantys kovos 
su vaiko viliojamu veiklą, iki ... [šeši 
mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] 
prašo išankstinio priežiūros institucijų 
leidimo.
Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros 
institucijos turėtų pakankamai išteklių 
šioms procedūroms, laikydamosi 
Reglamente (ES) 2016/679 nustatytų 
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reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Jei kovos su vaiko viliojimu veikla yra įtraukta į šio reglamento taikymo sritį, šią veiklą 
vykdantys paslaugų teikėjai per šešis mėnesius turi prašyti išankstinio duomenų apsaugos 
institucijų leidimo. Duomenų apsaugos institucijos turi turėti pakankamai išteklių, kad galėtų 
sparčiai atlikti šias procedūras.

Pakeitimas 202
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Laurence Farreng, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Pareiga atlikti poveikio duomenų 

apsaugai vertinimą
Siekdami remtis šiame reglamente 
numatyta leidžiančia nukrypti nuostata, 
su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai atlieka poveikio 
duomenų apsaugai vertinimą, kai to 
reikalaujama pagal Reglamento (ES) 
2016/679 35 straipsnį, jeigu: 
a) jau vykdomas duomenų tvarkymas, 
kuriam taikomi 3 straipsnio reikalavimai, 
iki ... [trys mėnesiai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos]; arba 
b) prieš pradedant tokį duomenų 
tvarkymą, dar nėra vykdomas duomenų 
tvarkymas, kuriam taikomi 3 straipsnio 
reikalavimai. 
Jei poveikio duomenų apsaugai 
vertinimas buvo atliktas prieš įsigaliojant 
šiam reglamentui, a punktas netaikomas. 
Pagal a punktą nereikalaujama sustabdyti 
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tokio duomenų tvarkymo, kol atliekamas 
poveikio duomenų apsaugai vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 203
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Žinomos seksualinės prievartos prieš 

vaikus ir išnaudojimo medžiagos 
duomenų bazės

1. Valstybės narės gali paskirti 
valdžios instituciją, kuri tvarko žinomos 
seksualinės prievartos ir seksualinio 
išnaudojimo medžiagos duomenų bazę. 
Duomenų bazėje neturi būti jokių faktinių 
vaizdų ar vaizdo įrašų, o tik unikalūs, 
nepakeičiami žinomos seksualinės 
prievartos prieš vaikus ir išnaudojimo 
medžiagos skaitmeniniai parašai (maišos).
2. Prieš įvedant naujus duomenis į 
duomenų bazę, turi būti atlikta žmogaus 
peržiūra. Šiuo tikslu paslaugų teikėjai 
praneša institucijai apie originalią 
medžiagą ir maišas pagal 3 straipsnio 4 
dalį. Institucija peržiūri turinį ir, jei tai 
yra seksualinės prievartos prieš vaikus ar 
išnaudojimo medžiaga, įtraukia 
atitinkamą maišą į duomenų bazę ir 
saugo originalų turinį atskirai, patvarioje 
saugioje aplinkoje ir ne internete.

Or. en

Pagrindimas

 Siekiant užtikrinti demokratinę kontrolę ir teisminę priežiūrą bei užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui, tik ES valdžios institucijos turėtų priimti sprendimus dėl neteisėtos 
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prievartos prieš vaikus ir išnaudojimo medžiagos ir teikti šią informaciją paslaugų teikėjams, 
kad būtų atlikta maišų sutaptis.

Pakeitimas 204
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Pareiga atlikti poveikio duomenų 
apsaugai vertinimą ir iš anksto 

konsultuotis su priežiūros institucijomis
Ne vėliau kaip ... [trys mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai, siekdami remtis 
šiame reglamente numatytu apribojimu, 
atlieka poveikio duomenų apsaugai 
vertinimą pagal Reglamento (ES) 
2016/679 35 straipsnį ir ne vėliau kaip ... 
[trys mėnesiai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] – išankstinių 
konsultacijų procedūrą pagal šio 
reglamento 36 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 205
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Skundų nagrinėjimo mechanizmas

Su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai, naudojantys 
technologijas asmens duomenims tvarkyti, 
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kad būtų galima nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją, taip pat nustatyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, apie ją 
pranešti ir ją pašalinti, nustato 
veiksmingą ir prieinamą mechanizmą, 
pagal kurį naudotojai, kurių turinys buvo 
pašalintas arba apie kurių turinį pranešta 
teisėsaugos institucijoms arba 
organizacijai, veikiančiai viešojo intereso 
labui kovojant su seksualine prievarta 
prieš vaikus, galėtų pateikti skundą dėl 
paslaugų teikėjo veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 206
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Skundų nagrinėjimo mechanizmas

Su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai nustato 
veiksmingą ir prieinamą mechanizmą, 
pagal kurį naudotojai galėtų pateikti 
skundą dėl paslaugų teikėjo veiksmų, kai:
– apie jų turinį ar tapatybę buvo 
pranešta organizacijai, veikiančiai viešojo 
intereso labui kovojant su seksualine 
prievarta prieš vaikus, arba teisėsaugos 
institucijoms arba kuri buvo pašalinta, jei 
pranešta ar pašalinta medžiaga nėra 
seksualinė prievarta prieš vaikus internete 
pagal šį reglamentą, arba
– apie jų tapatybę buvo pranešta 
organizacijai, veikiančiai viešojo intereso 
labui kovojant su seksualine prievarta 
prieš vaikus, arba teisėsaugos 
institucijoms, jeigu naudotojas gavo 
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nepageidaujamą seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą.

Or. en

Pakeitimas 207
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Laurence Farreng, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Viešasis ir teisėtas paslaugų teikėjų 

interesas
Taikant šį reglamentą, seksualinės 
prievartos prieš vaikus internete 
nustatymas ir pranešimas apie ją bei 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
internete medžiagos pašalinimas laikomi: 
a) su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų teisėtu 
interesu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
2018/679 6 straipsnio 1 dalies f punkte; ir 
b) užduotimi, vykdoma siekiant viešojo 
intereso, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
2018/679 6 straipsnio 1 dalies e punkte.

Or. en

Pakeitimas 208
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
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Europos duomenų apsaugos valdybos 
gairės

Pagal BDAR 70 straipsnį Komisija prašo 
Europos duomenų apsaugos valdybos 
paskelbti gaires, kuriomis atsakingoms 
priežiūros institucijoms padedama pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679 įvertinti, ar 
duomenų tvarkymas, patenkantis į šio 
reglamento apimtį, dėl esamų ir būsimų 
technologijų, kurios naudojamos tik kovos 
su seksualine prievarta prieš vaikus 
internete tikslais, atitinka Reglamentą 
(ES) 2016/679.

Or. en

Pakeitimas 209
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c straipsnis
Skundų nagrinėjimo mechanizmas

Su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai nustato 
veiksmingą ir prieinamą mechanizmą, 
pagal kurį naudotojai, apie kurių turinį 
pranešta organizacijai, veikiančiai viešojo 
intereso labui kovojant su seksualine 
prievarta prieš vaikus, arba teisėsaugos 
institucijoms, arba kurie buvo pašalinti, 
galėtų pateikti skundą dėl paslaugų 
teikėjo veiksmų, jeigu pateikta arba 
pašalinta medžiaga nėra seksualinė 
prievarta prieš vaikus internete pagal šį 
reglamentą.

Or. en
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Pakeitimas 210
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
3 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c straipsnis
Teisėsaugos institucijų ir organizacijų, 

veikiančių viešojo intereso labui kovojant 
su seksualine prievarta prieš vaikus, 
pranešimas su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų 

teikėjams
Teisėsaugos institucijos ir organizacijos, 
veikiančios viešojo intereso labui kovojant 
su seksualine prievarta prieš vaikus, 
praneša su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams 
bendrą informaciją, kad jie galėtų 
pagerintų savo veiklos tikslumą, 
nepateikdamos asmens duomenų.

Or. en

Pakeitimas 211
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
3 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d straipsnis
Statistiniai duomenys

Iki ... [šeši mėnesiai po reglamento 
įsigaliojimo] ir vėliau kasmet valstybės 
narės viešai skelbia ir teikia Komisijai 
ataskaitas ir statistinius duomenis apie 
visus šiuos elementus:
a) bendrą pranešimų apie nustatytą 
seksualinę prievartą prieš vaikus, kuriuos 
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valstybių narių teisėsaugos institucijoms 
pateikė su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai ir 
(arba) organizacijos, veikiančios viešojo 
intereso labui kovojant su seksualine 
prievarta prieš vaikus, skaičių;
b) vaikų, išgelbėtų vykdant 3 straipsnyje 
nurodytą veiklą, skaičių;
c) areštuotų ir nuteistų kaltininkų skaičių;
d) klaidingai teigiamų rezultatų skaičių;
e) metodų, naudotų siekiant nustatyti 
seksualinę prievartą prieš vaikus, 
suskirstymą.
Komisija apibendrina šiuos statistinius 
duomenis ir į juos atsižvelgia 
persvarstydama šį reglamentą pagal [3f 
straipsnį (naujas)].

Or. en

Pakeitimas 212
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d straipsnis
Veiksmingos teisių gynimo priemonės

Naudotojai, kurie patyrė neigiamą poveikį 
dėl specialių asmens duomenų tvarkymo 
technologijų naudojimo siekiant nustatyti 
seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus 
internete ir apie juos pranešti, taip pat 
pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą iš su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų, 
turi teisę į veiksmingą teisinę gynybą. 
Valstybės narės parengia veiksmingas 
procedūras šiai teisei įgyvendinti.

Or. en
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Pakeitimas 213
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
3 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e straipsnis
Peržiūra

1. Remdamasi duomenų apsaugos 
institucijų pagal [3 straipsnio 1 dalies e 
punktą] pateiktomis ataskaitomis ir 
valstybių narių pagal [3d straipsnį 
(naujas)] pateiktais statistiniais 
duomenimis iki ... [vieni metai nuo 
reglamento įsigaliojimo] ir vėliau kasmet 
atlieka šio reglamento peržiūrą ir pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
2. Atlikdama peržiūrą, Komisija ypač 
daug dėmesio skiria:
a) visoms duomenų tvarkymo 
sąlygoms, išvardytoms pagal [3 straipsnio 
1 dalies a punktą];
b) šiame reglamente nustatytos 
veiklos proporcingumui, įskaitant pagal 
[3d straipsnį] valstybių narių pateiktų 
statistinių duomenų vertinimą;
c) technologinės pažangos 
pokyčiams, susijusiems su tokia veikla, ir 
kokia apimtimi šia veikla pagerinamas 
tikslumas ir sumažinamas klaidintų 
teigiamų rezultatų skaičius.

Or. en

Pagrindimas

 2 dalies a punktas taikomas visoms sąlygoms, išvardytoms 28–41 pakeitimuose.
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Pakeitimas 214
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e straipsnis
Priežiūros institucijos

Priežiūros institucijos, atsakingos už šio 
reglamento taikymo stebėseną, yra tos 
pačios kaip ir nepriklausomos priežiūros 
institucijos, paskirtos pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 VI skyrių.

Or. en

Pakeitimas 215
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
 3 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3f straipsnis
Sąlygos

Su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai, kurie naudojasi 
technologijomis, patenkančiomis į šio 
reglamento taikymo sritį, įtraukia į savo 
sąlygas aiškią ir išsamią informaciją apie 
tokių priemonių veikimą ir poveikį 
naudotojų ryšių konfidencialumui.

Or. en

Pakeitimas 216
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 21 d. 
iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 21 d. 
iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 217
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 21 d. 
iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 21 d. 
iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 218
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 21 d. 
iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 21 d. 
iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Or. en


