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NÁVRHY
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
A. vzhledem k tomu, že výzkum poukazuje na to, že pohlavní zneužívání dětí se častěji týká
dívek (s prevalencí 13,4 % dívek a 5,7 % chlapců) a že se jej dopouštějí především muži;
vzhledem k tomu, že aspekty pohlaví se musí odrážet v prevenci pohlavního zneužívání
dětí a ochraně před tímto zneužíváním;
B. vzhledem k tomu, že jsou-li děti a mladí lidé vystaveni pornografii, může to zvýšit jejich
náchylnost k pohlavnímu zneužívání a vykořisťování; vzhledem k tomu, že podle
statistických údajů má 12 % internetových stránek pornografický obsah a mohou ukrývat i
videa s dětskou pornografií; vzhledem k tomu, že kdokoli, bez věkového omezení, má na
tyto stránky přístup a může sem nahrávat videa podle libosti;
C. vzhledem k tomu, že oběti pohlavního zneužívání jsou vystaveny závažným fyzickým i
duševním rizikům, jež mohou ovlivnit jejich soukromý i společenský život;
D. vzhledem k tomu, že u dívek vystavených konfliktům a pronásledováním existuje zvýšené
riziko znásilnění sexuálního zneužívání a vykořisťování i nucených sňatků a že výzkumy
ukazují, že kvůli jazykové bariéře, kulturním tabu, strachu z toho, že se nedostanou do
cílového místa, a z dalších důvodů některé oběti z řad dětských uprchlíků tyto případy
neohlásí úřadům;
1. je znepokojen tím, že distribuce erotických a pornografických materiálů prováděná bez
svolení, mimo jiné na internetu a v sociálních médiích, například prostřednictvím
zveřejňování pornografických materiálů ze msty jakožto rychle rostoucí formy zneužívání
a pronásledování, převážně dopadá na ženy a dívky, přičemž některé z nich nedosahují
zákonného věku pro udělení souhlasu; žádá členské státy, aby monitorovaly internet s
cílem rychle a efektivně bránit zveřejňování pornografického obsahu ze msty a aby
zavedly soubor legislativních politik na předcházení této nové formě trestné činnosti na
její stíhání; vyzývá internetové odvětví, aby v souvislosti s tímto jevem neslo sdílenou
odpovědnost; zdůrazňuje potřebu vzdělávání a zvyšování povědomí všech, zejména dívek
i chlapců o tom, jaké důsledky může mít vytváření a poskytování intimních snímků, jako
jsou vlastní fotografie a videa; zdůrazňuje, že je nutné zvyšovat povědomí pedagogických
pracovníků, komunitních pracovníků, osob pracujících s mládeží a dobrovolníků a
vzdělávat je v této věci, jakož i zlepšit schopnost donucovacích orgánů omezovat tato
rizika, při zohlednění specifik žen a mužů;
2. vybízí příslušné orgány ve členských státech, aby zařadily vzdělávání dívek a chlapců o
vztazích založených na souhlasu, úctě a vzájemnosti do svých komplexních programů
sexuální výchovy a výchovy v oblasti vztahů, s ohledem na to, že výzkum prokázal, že
komplexní programy sexuální výchovy a výchovy v oblasti vztahů založených na právech
jsou vhodným a účinným způsobem jak chránit děti a mladé lidi před riziky sexuálního
zneužívání a vykořisťování;
3. vyzývá členské státy, v nichž není vzdělávání v oblasti sexuální výchovy a vztahů povinné
(Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Rumunsko, Slovensko a Španělsko), aby
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je zavedly; vyzývá všechny členské státy, aby v rámci vzdělávání v oblasti sexuální
výchovy a vztahů kladly důraz na souhlas a respekt v pohlavním životě;
4. zdůrazňuje důležitost programů digitální gramotnosti a bezpečnosti online ve školách, jež
jsou nezbytné pro děti, ale i pro rodiče a osoby, jež jsou v kontaktu s dětmi; vybízí členské
státy, aby vedly informační kampaně týkající se kybernetické bezpečnosti a zásad
etického chování na internetu souvisejícího se zachováním vlastního soukromí a soukromí
druhých; konstatuje, že vzdělávací programy a obsah zabývající se těmito tématy se musí
rovněž zaměřovat na chlapce a muže s cílem bořit genderové stereotypy, bojovat se
sexismem a chováním vedoucím k obtěžování na internetu;
5. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci se soudními a policejními orgány zlepšily systém
„rodičovské kontroly“ při využívání nových technologií, včetně aplikací pro chytré
telefony, s cílem účinněji chránit mladistvé;
6. zdůrazňuje, že je třeba již v raném věku zvyšovat povědomí dívek a chlapců o bezpečném
chování na internetu a o důležitosti respektování důstojnosti a soukromí druhých v
digitální oblasti; vybízí členské státy, aby sdílely osvědčené postupy týkající se
vzdělávacích materiálů a výukových programů o groomingu a dalších podobách hrozeb,
jež ohrožují internetovou bezpečnost dětí, zejména dívek, mezi všemi zainteresovanými
aktéry, včetně učitelů, pedagogů a orgánů vymáhání práva; připomíná, že stejně důležité
jako zvyšování informovanosti samotných dětí je šíření osvěty i mezi rodiči a dalšími
příbuznými;
7. domnívá se, že odstranění obsahu musí být prioritou, avšak uvědomuje si, že to může být
zdlouhavé; je proto přesvědčen, že by měly být zavedeny mechanismy rychlého
znepřístupnění a urychleny postupy odstranění;
8. žádá členské státy, aby zohlednily silný genderový rozměr zjištěné míry zneužívání, kdy
chlapci a muži informují o zneužívání méně často než ženy a dívky, které často informují
se zpožděním;
9. doporučuje, aby při provádění článku 15 ve vnitrostátním právu nebo při změně právních
ustanovení o době promlčení oznamování sexuálních trestných činů spáchaných na
nezletilých se doba promlčení odvíjela ode dne dosažení zletilosti, nikoli ode dne, kdy k
trestnému činu došlo;
10. naléhavě vyzývá všech devět členských států, které tak dosud neučinily, aby bezodkladně
provedly ve vnitrostátním právu čl. 15 odst. 4 o identifikaci obětí a aby jej uplatňovaly
například vytvořením specializovaných vyšetřovacích týmů, investicemi do forenzních
nástrojů a účastí v přeshraničních vyšetřováních;
11. vyzývá členské státy, aby prohloubily spolupráci a rozšířily výměnu údajů za účelem
identifikace dětských obětí pohlavního zneužívání, včetně pohřešovaných dětí, zejména
dívek, které se snadněji mohou stát obětí obchodování s lidmi a pohlavního
vykořisťování;
12. vybízí Komisi, aby investovala do kontinuálních nadnárodních programů identifikace
dětských obětí podporou forenzních kapacit členských států a spoluprací v této oblasti
včetně rozvoje specializovaných lidských zdrojů a vybavení;
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13. vyzývá členské státy, aby při identifikaci potenciálních obětí věnovaly zvýšenou
pozornost zranitelným skupinám dětí, jako jsou romské děti, děti s mentálním postižením
a děti uprchlíků, zejména nezletilé osoby bez doprovodu a dětští žadatelé o azyl v
detenčních centrech, jimž hrozí riziko sexuálního zneužívání a vykořisťování v
institucích, uprchlických táborech a azylových střediscích; zdůrazňuje důležitost opatření,
jako jsou hloubkové kontroly zaměstnanců, sociálních pracovníků a dobrovolníků, kteří
jsou v kontaktu s dětmi, zavedení systémů podávání zpráv a poskytování pomoci obětem;
znovu v této souvislosti zdůrazňuje, že opatření na podporu obětí jsou důležitá nejen
během vyšetřování sexuálního zneužívání nebo vykořisťování, ale rovněž později, s cílem
pomoci jim překonat posttraumatický stres a obdržet vhodné lékařské a psychologické
poradenství a právní pomoc; vyzývá členské státy, aby zlepšily komunikační schopnosti
soudců, veřejných žalobců a policistů při vyšetřování sexuálního zneužívání nebo
vykořisťování dětí, se zaměřením na komunikaci s dětmi se zvláštními potřebami, a aby
prosazovaly další opatření zaměřená na předcházení druhotné viktimizace;
14. vyzývá členské státy, aby posílily opatření na ochranu dětských obětí pohlavního
zneužívání a aby posílily úlohu veřejných linek bezpečí, a to při zohlednění genderových
specifik;
15. trvá na důležitosti řádného provedení čl. 20 odst. 3 písm. a) ve vnitrostátních předpisech a
naléhavě vyzývá členské státy, aby při vedení výslechů dětských obětí vykládaly termín
„bez zbytečného prodlení“ konzervativně; poukazuje na osvědčený postup ve Švédsku,
kde je dítě vyslechnuto do dvou týdnů od oznámení trestného činu; dále žádá členské
státy, aby přijaly nezbytná opatření pro řádné provedení ustanovení zajištěním nezbytných
procesních podmínek, které umožní, chránit děti před sekundární viktimizací;
16. se znepokojením konstatuje, že obchodování s lidmi a sexuální turistika se týká značného
počtu nezletilých dívek; vybízí Komisi a členské státy, aby zintenzivnily své úsilí v boji s
dětskou sexuální turistikou a obchodováním s dětmi a aby se soustředily na organizace a
orgány v cestovních ruchu s cílem zvýšit povědomí o závažnosti těchto trestných činů
mezi cestujícími;
17. vyzývá členské státy a Komisi, aby přijaly právní úpravu umožňující odsoudit cestující,
kteří byli shledání vinnými z toho, že cestovali do třetí země za účelem sexu, do něhož
byli zapojeni nezletilí, a poté se vrátili do EU;
18. žádá Komisi a členské státy, aby přijaly právní úpravu umožňující odsoudit poskytovatele
turistických služeb, kteří byli shledání vinnými z podpory sexuální turistiky, do níž byly
zapojeny nezletilé osoby;
19. vyzývá členské státy, aby posílily poskytování zdrojů pro vzdělání dětí o tom, jak nalézt
pomoc a rozpoznat predátory, nebo pro vzdělání dospělých o tom, jak odhalit zneužívání a
podpořit děti v jednotlivých službách, i pro investigativní odborníky, kteří by si měli být
vědomi, jak genderové rozdíly ovlivňují způsoby, jimiž dívky a chlapci reagují na
sexuální zneužívání; zdůrazňuje, že je nutné bojovat proti přetrvávajícím genderovým
stereotypům a zvýšené sexualizaci dětí ve sdělovacích prostředcích;
20. upozorňuje na nedostatečnou prevenci v EU a vyzývá členské státy, aby uplatňovaly
článek 22 směrnice zajištěním programů intervence pro osoby, které se obávají, že by
mohly spáchat trestný čin; naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla pravidelnou přeshraniční
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výměnu osvědčených postupů v rámci programů prevence; vybízí členské státy s ohledem
na čl. 24 odst. 1, aby zavedly povinné intervenční programy pro všechny odsouzené
pachatele s cílem zabránit recidivě;
21. vybízí k výměně názorů mezi pracovníky ochrany dětí, pediatry, vzdělávacími institucemi
a organizacemi pro děti a mládež zaměřené na vyšetření případů zneužívání dětí s cílem
umožnit jim hrát aktivní roli ve zvyšování povědomí o tomto problému;
22. uznává výsledky kolaborativní sítě 46 linek bezpečí INHOPE, která usiluje o vymýcení
sexuálního zneužívání dětí na internetu; vyzývá Komisi, aby členským státům pomohla
zajistit existenci takové linky v každém členském státě a sjednotit příslušné protokoly;
23. vybízí Komisi a členské státy, aby podporovaly výměnu osvědčených postupů při
vytváření politik a provádění programů na základě výzkumu začleňování hlediska
rovnosti žen a mužů a statistik o pohlavním zneužívání a pohlavním vykořisťování;
24. konstatuje, že chybí výzkum zneužívání, jemuž jsou vystaveni mladí příslušníci komunity
LGBTI; zdůrazňuje, že je třeba rozvinout výzkum v této oblasti, který by zohledňovat
násilí a obtěžování sexuální povahy, s nímž se potýkají osoby LGBTI, a zranitelnost
mladých bezdomovců, kdy se u řady z nich jedná o příslušníky komunity LBGTI, kteří
uprchli z domova.
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