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NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 

a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

A. keďže výskum ukazuje, že sexuálne zneužívanie detí sa týka viac dievčat ako chlapcov 

(miera výskytu je u dievčat 13,4 % a u chlapcov 5,7 %) a dopúšťajú sa ho prevažne muži; 

keďže je potrebné, aby sa rodové hľadisko zohľadňovalo v rámci predchádzania 

sexuálnemu zneužívaniu detí a ochrany pred ním;  

B. keďže vystavenie detí a mladých ľudí pornografii môže zvýšiť ich zraniteľnosť voči 

sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu; keďže zo štatistík vyplýva, že 12 % webových 

sídiel sú pornografické stránky, v ktorých môžu byť niekedy skryté aj pornografické videá 

s deťmi; keďže každý z nás bez ohľadu na vek môže mať k týmto stránkam voľný prístup 

a môže si stiahnuť ktorékoľvek video podľa vlastného želania; 

C. keďže obetiam sexuálneho zneužívania hrozí vážna fyzická a psychologická ujma, ktorá 

môže ovplyvniť ich súkromný a spoločenský život; 

D. keďže dievčatá na úteku pred konfliktom a prenasledovaním čelia závažnej hrozbe 

znásilnenia, sexuálneho zneužívania a vykorisťovania a núteného sobáša a keďže z 

výskumov vyplýva, že v dôsledku jazykových bariér, kultúrnych tabu, strachu, že 

nedorazia do cieľa, a z ďalších dôvodov niektoré obete spomedzi utečeneckých detí 

neoznamujú tieto prípady príslušným orgánom; 

1. je znepokojený tým, že distribúcia erotického alebo pornografického materiálu 

bez udelenia súhlasu, a to aj na internete a prostredníctvom sociálnych médií, napríklad 

fenomén tzv. porna z pomsty – rýchlo rastúcej formy zneužívania a prenasledovania –, sa 

prevažne týka žien a dievčat, pričom niektoré z nich nedosiahli zákonný vek na vyjadrenie 

súhlasu; vyzýva členské štáty, aby monitorovali internet s cieľom pohotovo a účinne 

zamedzovať tzv. pornu z pomsty a aby zaviedli rad legislatívnych politík na 

predchádzanie tejto novej forme trestnej činnosti a na jej trestanie; vyzýva internetový 

priemysel, aby prevzali svoj diel zodpovednosti za tento jav; zdôrazňuje potrebu 

vzdelávania a zvyšovania informovanosti pre každého, najmä dievčatá a chlapcov, s 

ohľadom na možné dôsledky zaznamenávania intímnych snímok, ako sú fotografie a 

videozáznamy, a ich sprístupňovania ostatným; zdôrazňuje, že je potrebné zvyšovať 

informovanosť a odbornú prípravu pracovníkov a dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti 

vzdelávania, práce s mládežou a komunít, ako aj posilniť kapacity orgánov presadzovania 

práva na riešenie týchto rizík rodovo citlivým spôsobom; 

2.  nabáda príslušné orgány členských štátov, aby zahrnuli vzdelávanie dievčat a chlapcov o 

vzťahoch založených na súhlase, rešpekte a reciprocite do komplexných programov 

výchovy v oblasti sexuality a vzťahov, a to vzhľadom na to, že výskum ukázal, že 

komplexná výchova v oblasti sexuality a vzťahov založená na právach je vhodným a 

účinným spôsobom ochrany detí a mladých ľudí proti rizikám zneužívania a sexuálneho 

vykorisťovania; 

3. vyzýva členské štáty, ktoré nepožadujú povinnú výchovu v oblasti sexuality a vzťahov 

(Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a 
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Taliansko), aby ju zaviedli; vyzýva všetky členské štáty, aby v súvislosti s výchovou v 

oblasti sexuality a vzťahov žiadali, aby sa dôraz kládol na súhlas so sexuálnymi aktivitami 

a rešpekt; 

4. zdôrazňuje význam digitálnej gramotnosti a programov bezpečnosti na internete v 

školách, keďže digitálna gramotnosť a programy bezpečnosti na internete sú nevyhnutné 

pre deti, ale aj rodičov a tých, ktorí sú v kontakte s deťmi; nabáda členské štáty, aby 

organizovali informačné kampane týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti a zásad etického 

správania na internete, pokiaľ ide o osobné súkromie a súkromie druhých; poznamenáva, 

že vzdelávacie programy a obsahy, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami, musia byť 

zamerané aj na to, aby muži a chlapci prekonali rodové stereotypy a bojovali proti 

sexizmu a správaniu vedúcemu k obťažovaniu na internete; 

5. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci so súdnymi a s policajnými orgánmi zlepšili 

systémy rodičovskej kontroly využívaním nových technológií vrátane aplikácií pre 

smartfóny, aby tak účinnejšie chránili deti; 

6. zdôrazňuje potrebu už v ranom veku zvyšovať informovanosť všetkých dievčat 

a chlapcov o bezpečnom správaní na internete a o význame rešpektovania dôstojnosti 

a súkromia iných v digitálnej ére; nabáda členské štáty, aby si medzi všetkými zapojenými 

aktérmi vrátane učiteľov, vychovávateľov a orgánov presadzovania práva vymieňali 

najlepšie postupy v oblasti vzdelávania, materiálov a vzdelávacích programov o tzv. 

groomingu (vyhľadávanie dieťaťa) a iných formách hrozieb pre bezpečnosť detí na 

internete, najmä dievčat; pripomína, že rovnako dôležité, ako je zvyšovanie 

informovanosti samotných detí, treba šíriť osvetu aj medzi rodičmi a ďalšími príbuznými; 

7. domnieva sa, že odstraňovanie obsahu musí zostať prioritou, ale uznáva, že to môže byť 

zdĺhavý postup; je preto presvedčený, že by sa mali zaviesť mechanizmy rýchleho 

odstraňovania a urýchliť postupy odstraňovania;  

8. žiada členské štáty, aby brali do úvahy výrazný rodový rozmer miery zverejňovania – 

chlapci a muži nahlasujú zneužívanie zriedkavejšie než dievčatá a ženy, ktoré samotné 

často odkladajú oznamovanie obťažovania, ktoré je páchané na nich; 

9. odporúča, aby sa pri transpozícii článku 15 alebo zmene legislatívnych ustanovení 

o premlčaní sexuálnych trestných činov spáchaných na ich oznamovateľovi, ktorým je 

maloletá osoba, premlčanie začalo plynúť od dátumu dosiahnutia plnoletosti namiesto 

dátumu spáchania trestného činu; 

10. naliehavo žiada deväť členských štátov, ktoré ešte netransponovali článok 15 ods. 4 o 

identifikácii obetí, aby tak bezodkladne urobili a vykonávali ho napríklad vytvorením 

špecializovaných vyšetrovacích tímov, investovaním do forenzných nástrojov a zapájaním 

sa do cezhraničných vyšetrovaní; 

11. vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili spoluprácu a vymieňali si údaje s cieľom 

identifikovať detské obete sexuálneho zneužívania vrátane nezvestných detí, najmä 

dievčat, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu 

vykorisťovaniu; 

12. vyzýva Komisiu, aby investovala do priebežných nadnárodných programov identifikácie 
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obetí v detskom veku tým, že poskytne členským štátom pomoc s ich kapacitami v oblasti 

forenzných vied a bude s nimi spolupracovať v tejto oblasti, ako aj v oblasti rozvoja 

špecializovaných ľudských zdrojov a vybavenia; 

13. vyzýva členské štáty, aby pri identifikácii potenciálnych obetí venovali zvýšenú 

pozornosť zraniteľným skupinám detí, ako sú rómske deti, deti s mentálnym postihnutím a 

utečenecké deti, najmä deti bez sprievodu a zadržiavaní detskí žiadatelia o azyl, ktorí sú 

vystavení hrozbe sexuálneho zneužívania a vykorisťovania v inštitúciách, utečeneckých 

táboroch či azylových centrách; zdôrazňuje preto dôležitosť opatrení, ako je napríklad 

vykonávanie bezpečnostných previerok pracovníkov, sociálnych pracovníkov a 

dobrovoľníkov, ktorí sú v kontakte s deťmi, vytvorenie systémov podávania správ a 

poskytovania pomoci obetiam; v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje, že podporné 

opatrenia pre obete sú dôležité nielen počas vyšetrovania sexuálneho zneužívania alebo 

vykorisťovania, ale aj v neskoršom štádiu, s cieľom pomôcť im prekonať posttraumatický 

stres a prijímať primerané zdravotné a psychologické poradenstvo a právnu pomoc; 

vyzýva členské štáty, aby zlepšili komunikačnú spôsobilosť sudcov, prokurátorov a 

policajných dôstojníkov pri vyšetrovaní sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania detí 

so zameraním na komunikáciu s deťmi s osobitnými potrebami a aby podporovali ďalšie 

opatrenia zamerané na predchádzanie sekundárnej viktimizácii; 

14. vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili opatrenia na ochranu obetí sexuálneho zneužívania 

detí a na posilnenie úlohy vnútroštátnych liniek pomoci uplatnením rodovo citlivého 

prístupu; 

15. trvá na dôležitosti riadnej transpozície článku 20 ods. 3 písm. a) a naliehavo žiada členské 

štáty, aby pri vedení pohovorov s obeťami v detskom veku konzervatívne vykladali pojem 

„neodôvodneného odkladu“; uznáva osvedčený postup vo Švédsku, kde je dieťa vypočuté 

do dvoch týždňov od oznámenia trestného činu; ďalej žiada členské štáty, aby zaviedli 

opatrenia potrebné na riadnu transpozíciu ustanovenia o procesných podmienkach 

potrebných na ochranu detí pred sekundárnou viktimizáciou; 

16. so znepokojením konštatuje, že obchodovanie s ľuďmi a sexuálna turistika sa dotýka 

veľkého počtu neplnoletých dievčat; nabáda Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili 

úsilie o boj proti sexuálnej turistike a obchodovaniu s ľuďmi a zameriavali sa 

na organizácie a orgány cestovného ruchu s cieľom zvýšiť informovanosť cestovateľov o 

závažnosti týchto trestných činov; 

17. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby prijali právne predpisy, ktoré umožnia odsúdenie 

cestujúcich uznaných vinným z cestovania do tretích krajín na sexuálne účely za účasti 

neplnoletých osôb a potom sa vracajú do EÚ; 

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali právne predpisy, ktoré umožnia odsúdenie 

cestovných kancelárií uznaných vinnými z podpory sexuálnej turistiky, do ktorej sú 

zapojené neplnoleté osoby; 

19. vyzýva členské štáty, aby zlepšili poskytovanie zdrojov na vzdelávanie detí o tom, ako 

vyhľadať pomoc a rozpoznať páchateľov, a zároveň vzdelávať dospelých o tom, ako 

rozoznať zneužívanie a podporovať deti prostredníctvom individualizovanej pomoci, ako 

aj zdrojov pre odborníkov z oblasti vyšetrovania, ktorí by mali byť informovaní o tom, 

ako rodové rozdiely ovplyvňujú spôsob, akým dievčatá a chlapci reagujú na sexuálne 
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zneužívanie. ďalej zdôrazňuje potrebu bojovať proti pretrvávajúcim rodovým stereotypom 

a zvýšenej sexualizácii detí v médiách; 

20. zdôrazňuje skutočnosť, že preventívne opatrenia sú v celej EÚ nedostatočné, a vyzýva 

členské štáty, aby vykonávali článok 22 smernice tým, že zavedú intervenčné programy 

pre osoby, ktoré sa obávajú, že by mohli spáchať trestný čin; naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby zaviedla pravidelnú cezhraničnú výmenu osvedčených postupov v oblasti 

preventívnych programov; vyzýva členské štáty, aby v súlade s článkom 24 ods. 1 

stanovili povinné intervenčné programy pre všetkých odsúdených páchateľov s cieľom 

zabrániť recidíve; 

21. nabáda k výmene názorov medzi úradníkmi v oblasti ochrany detí, pediatrami, 

vzdelávacími inštitúciami a organizáciami detí a mládeže pri vyšetrovaní prípadov 

zneužívania detí, aby mohli zohrávať aktívnu úlohu pri zvyšovaní informovanosti o tomto 

probléme; 

22. oceňuje dokončenie siete INHOPE, v rámci ktorej spolupracuje 46 liniek pomoci a ktorá 

je zameraná na odstránenie sexuálneho zneužívania detí z internetu; vyzýva Komisiu, aby 

poskytovala členským štátom pomoc pri zabezpečení prítomnosti takejto linky pomoci v 

každom členskom štáte a pri harmonizácii príslušných protokolov. 

23. nabáda Komisiu a členské štáty, aby pri tvorbe politík a vykonávaní programu využívali 

výskum uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a štatistické údaje o sexuálnom 

zneužívaní a sexuálnom vykorisťovaní detí na podporu výmen osvedčených postupov; 

24. konštatuje nedostatočný výskum zameraný na zneužívanie, ktorému sú vystavené mladé 

LGBTI osoby; zdôrazňuje, že je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti, v rámci ktorého sa 

zohľadní sexuálne násilie a obťažovanie LGBTI osôb a zraniteľnosť mladých ľudí bez 

domova, z ktorých mnohí patria k LGBTI osobám, ktoré utiekli z domova. 
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