
PA\734254LV.doc PE409.378v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2008/0047(COD)

10.7.2008

ATZINUMA PROJEKTS

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par aizsardzību 
bērniem, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas 
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

Referents: Marie Panayotopoulos-Cassiotou



PA\734254LV.doc 2/7 PE409.378v02-00

LV

PA_Legam



PA\734254LV.doc 3/7 PE409.378v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums lēmumam, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, 
kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas, ir sagatavots, lai izveidotu drošāku 
tiešsaistes vidi bērniem, veicinot pašregulācijas pasākumu iniciatīvas un lielāku sabiedrības 
izpratni. Programma bērniem un jauniešiem „Drošāks internets” atvieglos ģimenes 
locekļiem laika plānošanu un veicinās efektivitāti cīņā pret jauno tehnoloģiju negatīvajām 
izpausmēm. Jaunajā programmā ir uzsvērti šādi pasākumi.
I. Nelegāla satura izplatības samazināšana un cīņa ar kaitīgu uzvedību tiešsaistē:
pasākumi, lai sabiedrībai būtu pieejami valsts kontaktpunkti, kur ziņot par tiešsaistē 
sastopamu nelegālu saturu un kaitīgu rīcību, jo īpaši vēršoties pret materiāliem, kur attēlota 
bērnu seksuāla izmantošana un uzmākšanās.
ΙΙ. Drošākas tiešsaistes vides veicināšana: pašregulācijas pasākumu iniciatīvu veicināšana 
šajā jomā. Bērnu un jauniešu stimulēšana iesaistīties drošākas tiešsaistes vides izveidē, jo 
īpaši caur jauniešu paneļiem.
ΙΙΙ. Sabiedrības informētības nodrošināšana: pasākumi, kas orientēti uz bērniem, viņu 
vecākiem un skolotājiem. „Sviras efekta” veicināšana, apmainoties ar labāko praksi valsts 
informācijas centru tīklā. Atbalsta kontaktpunktu izveide, kur vecāki un bērni var 
konsultēties, kā saglabāt savu drošību tiešsaistē.
ΙV. Zināšanu bāzes izveide, pulcējot pētniekus, kuri Eiropas līmenī strādā ar bērnu drošību 
tiešsaistē. Zināšanu bāzes izveide par to, kā bērni izmanto jaunās tehnoloģijas, kā šīs 
tehnoloģijas var ietekmēt bērnus, kā arī ar tām saistītais risks. Zināšanu bāzes izmantošana, lai 
uzlabotu pasākumu efektivitāti „Drošāka interneta” programmas ietvaros.

Internets tieši ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi izstrādāt analīzes, 
ietvarus un argumentus, kas nodrošina tādas tehnoloģiskas izmaiņas mūsu sabiedrībā, kuras 
arī turpmāk veicinātu līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm, zēniem un meitenēm. Ir 
steidzami jāsaprot, kā jaunās tehnoloģijas, ieskaitot internetu, var ietekmēt sieviešu tiesības, 
un ir kritiski jānovērtē šo tehnoloģiju potenciālā ietekme ilgākā laika periodā. Atzinuma 
projektā ir uzsvērta nozīmība dzimumu aspektam, kas jāīsteno, izstrādājot un īstenojot 
dažādus programmas pasākumus. Meitenēm un zēniem būtu jāgarantē vienlīdzīgas iespējas, 
un jebkurā pasākumā ir jānovērtē un jāatspoguļo viņu atšķirīgās vajadzības.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Interneta pārklājums un saziņas 
tehnoloģiju, piemēram, mobilo tālruņu, 
lietojuma apmēri Kopienā joprojām 
ievērojami palielinās, un visiem 
iedzīvotājiem dod lielas iespējas, 
piemēram, dalības, saziņas un radošuma 
ziņā. Joprojām pastāv risks bērniem un 
tehnoloģiju ļaunprātīgas izmantošanas 
gadījumi, un līdz ar tehnoloģiju un 
sabiedrības uzvedības paradumu izmaiņām 
joprojām rodas jauni riska un nepareizas 
izmantošanas veidi. Lai sekmētu iespēju 
izmantošanu un lietotu interneta un citu 
tiešsaistes tehnoloģiju piedāvātās 
priekšrocības, ir vajadzīgi arī pasākumi to 
drošākas izmantošanas sekmēšanai.

Interneta pārklājums un saziņas 
tehnoloģiju, piemēram, mobilo tālruņu, 
lietojuma apmēri Kopienā joprojām 
ievērojami palielinās, un visiem 
iedzīvotājiem dod lielas iespējas, 
piemēram, dalības, saziņas un radošuma 
ziņā. Joprojām pastāv risks bērniem un 
tehnoloģiju ļaunprātīgas izmantošanas 
gadījumi, un līdz ar tehnoloģiju un 
sabiedrības uzvedības paradumu izmaiņām 
joprojām rodas jauni riska un nepareizas 
izmantošanas veidi, kā arī tiek 
propagandēti stereotipi, kuros ir sajaukta 
līdztiesība starp vīriešiem un sievietēm, 
zēniem un meitenēm. Lai sekmētu iespēju 
izmantošanu un lietotu interneta un citu 
tiešsaistes tehnoloģiju piedāvātās 
priekšrocības, ir vajadzīgi arī pasākumi to 
drošākas izmantošanas sekmēšanai.

Or. en

Grozījums 2

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.) Joprojām būs jāvēršas pret tādām 
problēmām kā bērniem iespējami kaitīgs 
saturs un nelegāls saturs, jo īpaši bērnu
seksuālo izmantošanu attēlojošs materiāls. 
Vajadzīgi pasākumi arī attiecībā uz 
bērniem, kas kļūst par kaitējošu vai 
nelikumīgu darbību upuriem, kā rezultātā 
tiek nodarīts fiziskais un psiholoģiskais 
kaitējums un bērni tiek pamudināti 
atdarināt šādu rīcību, nodarot pāri sev un 

(4.) Joprojām būs jāvēršas pret bērniem
potenciāli kaitīgu saturu, jo īpaši
pornogrāfiskiem materiāliem, un nelegālu 
saturu, jo īpaši materiāliem, kur notiek
bērnu seksuāla izmantošana. Vajadzīgi 
pasākumi arī attiecībā uz bērniem, kas 
kļūst par kaitējošu vai nelikumīgu darbību 
upuriem, kā rezultātā tiek nodarīts fiziskais 
un psiholoģiskais kaitējums un bērni tiek 
pamudināti atdarināt šādu rīcību, nodarot 
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citiem. pāri sev un citiem. Tādēļ īpaša uzmanība 
ir jāveltī vienādranga sistēmai.

Or. en

Grozījums 3

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 25. janvāra Lēmums 
Nr. 276/1999/EK, ar ko pieņem Kopienas 
daudzgadu rīcības plānu par interneta un 
jaunu tiešsaistes tehnoloģiju drošākas 
lietošanas veicināšanu, apkarojot nelegālu 
un kaitīgu saturu, jo īpaši attiecībā uz 
bērnu un nepilngadīgo aizsardzību 
(Drošāka interneta rīcības plāns 1998.–
2004. gadam), un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 11. maija Lēmums 
Nr. 854/2005/EK, ar ko izveido 
daudzgadīgu Kopienas programmu 
interneta un jaunu tiešsaistes tehnoloģiju 
drošākas izmantošanas veicināšanai 
(Programma „Drošāks internets plus” 
2005. līdz 2008. gadam), ir nodrošinājuši 
Kopienas finansējumu, kas ir sekmīgi 
veicinājis dažādas ierosmes un ir devis 
pievienoto vērtību Eiropai, kā apliecināts 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Reģionu 
komitejai iesniegtajos programmas
novērtējumos.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 25. janvāra Lēmums 
Nr. 276/1999/EK, ar ko pieņem Kopienas 
daudzgadu rīcības plānu par interneta un 
jaunu tiešsaistes tehnoloģiju drošākas 
lietošanas veicināšanu, apkarojot nelegālu 
un kaitīgu saturu, jo īpaši attiecībā uz 
bērnu un nepilngadīgo aizsardzību 
(Drošāka interneta rīcības plāns 1998.–
2004. gadam), un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 11. maija Lēmums 
Nr. 854/2005/EK, ar ko izveido 
daudzgadīgu Kopienas programmu 
interneta un jaunu tiešsaistes tehnoloģiju 
drošākas izmantošanas veicināšanai 
(Programma „Drošāks internets plus” 
2005. līdz 2008. gadam), ir nodrošinājuši 
Kopienas finansējumu, kas ir sekmīgi 
veicinājis dažādas ierosmes un ir devis 
pievienoto vērtību Eiropai, ko apliecina
Eiropas Parlamentam, Padomei un Reģionu 
komitejai iesniegtie programmas
novērtējumi. Programma „Drošāks 
internets plus” (2005. līdz 2008. gadam) 
un „Jauna drošāka programma” (2009. 
līdz 2013. gadam) veicinās ģimenes 
locekļu efektivitāti un atvieglos laika 
plānošanu cīņai pret jauno tehnoloģiju 
negatīvajām izpausmēm.

Or. en



PA\734254LV.doc 6/7 PE409.378v02-00

LV

Grozījums 4

Lēmuma priekšlikums
I. pielikums – 2. darbība – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Rosināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos 
drošākas tiešsaistes vides izveidē. Darbību 
mērķis būs iesaistīt bērnus un jauniešus ar 
nolūku labāk izprast viņu pieredzi 
tiešsaistes tehnoloģiju lietošanā un viedokli 
par tām, kā arī par to, kā veicināt drošāku 
tiešsaistes vidi bērniem.

3. Rosināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos 
drošākas tiešsaistes vides izveidē. Darbību 
mērķis būs iesaistīt bērnus un jauniešus, 
nodrošinot meiteņu un zēnu, sieviešu un 
vīriešu vienlīdzīgu dalību, ar nolūku labāk 
izprast viņu pieredzi tiešsaistes tehnoloģiju 
lietošanā un viedokli par tām, kā arī par to, 
kā veicināt drošāku tiešsaistes vidi 
bērniem.

Or. en

Grozījums 5

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. darbība – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts pētījumiem par bērnu kļūšanu 
par vardarbības upuriem tiešsaistē. Darbību 
mērķis būs izpētīt psiholoģiskos un 
socioloģiskos jautājumus saistībā ar bērnu 
kļūšanu par upuriem tiešsaistes vidē, 
tostarp par iebiedēšanas, uzmākšanās 
problēmām, jautājumiem saistībā ar bērnu 
seksuālo izmantošanu attēlojošu materiālu 
tiešsaistē un jauna veida rīcību, kas 
bērniem var radīt kaitējuma risku.

4. Atbalsts pētījumiem par bērnu kļūšanu 
par vardarbības upuriem tiešsaistē. 
Darbību, kurās iekļauts dzimuma aspekts,
mērķis būs izpētīt tehniskos, psiholoģiskos 
un socioloģiskos jautājumus saistībā ar 
bērnu kļūšanu par upuriem tiešsaistes vidē, 
tostarp par iebiedēšanas, uzmākšanās 
problēmām, jautājumiem saistībā ar bērnu 
seksuālo izmantošanu attēlojošu materiālu 
tiešsaistē un jauna veida rīcību, kas 
bērniem var radīt kaitējuma risku.

Or. en
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Grozījums 6

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. darbība – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izpratnes uzlabošana par šībrīža un 
gaidāmo tehnoloģiju lietošanas ietekmi uz 
bērniem un jauniešiem. Darbību mērķis 
būs labāk izprast ietekmi uz bērnu un 
jauniešu, kuri lieto tiešsaistes tehnoloģijas, 
psihi, uzvedību un sociālo uzvedību, sākot 
no ietekmes, ko rada nonākšana saskarē ar 
kaitīgu saturu un rīcību, līdz tādām 
parādībām kā uzmākšanās un iebiedēšana, 
izmantojot dažādas platformas — no 
datoriem un mobilajiem tālruņiem līdz 
spēļu konsolēm un citām jaunām 
tehnoloģijām.

5. Izpratnes uzlabošana par šībrīža un 
gaidāmo tehnoloģiju lietošanas ietekmi uz 
bērniem un jauniešiem. Darbību, kurās 
iekļauts dzimuma aspekts, mērķis būs 
labāk izprast ietekmi uz bērnu un jauniešu, 
kuri lieto tiešsaistes tehnoloģijas, psihi, 
uzvedību un sociālo uzvedību, sākot no 
ietekmes, ko rada nonākšana saskarē ar 
kaitīgu saturu un rīcību, līdz tādām 
parādībām kā uzmākšanās un iebiedēšana, 
izmantojot dažādas platformas — no 
datoriem un mobilajiem tālruņiem līdz 
spēļu konsolēm un citām jaunām 
tehnoloģijām.

Or. en
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