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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. призовава държавите-членки да осигурят необходимата подкрепа на жертвите и 
техните семейства и да предоставят на Комисията подробни сведения относно 
взетите в тази насока мерки и по-специално относно езиковата помощ, 
предоставената правна информация и издадените специални разрешителни за 
пребиваване; 

2. призовава държавите-членки да предоставят подробни сведения относно 
състоянието на трансграничното сътрудничество и по-специално относно 
сътрудничеството с НПО, независимо дали е предвидено в законови разпоредби или 
се изпълнява на практика; 

3. призовава Европол да създаде специален отдел, който да се занимава с детската 
порнография и проституция, съставен от експерти по специфични за съответния пол 
проблеми;

4. призовава държавите-членки да предоставят сведения относно местоназначението 
на конфискуваното имущество в рамките на доказан случай на детска проституция 
или детска порнография; 

5. призовава държавите-членки да преразгледат техните процедурни разпоредби по 
отношение на юрисдикцията и въпроса за екстериториалността с цел да се 
гарантира, че извършителите на деянието няма да могат да избегнат съдебно 
преследване; приканва компетентните органи да обменят информация;

6. призовава държавите-членки да предоставят сведения относно състоянието на 
диалога със заинтересованите страни с цел закриването на нелегални интернет 
страници; призовава Комисията да задълбочи разговорите с националните власти и 
заинтересованите страни, за да се изгради интегрирана стратегия, целта на която е 
закриването на подобни интернет страници;

7. призовава Комисията, както и държавите-членки и съответните международни 
органи, да се добави проучване към доклада (което редовно да се актуализира), като 
се използват разделени по полов признак данни, които най-вече са съсредоточени 
върху: 
- произхода на жертвите;
- социалната и семейна среда;
- възможните връзки с международния трафик на хора;
- ролята на семейството в случаите на проституция или детска порнография;
- случаи на многократни жертви;

8. призовава Комисията да направи оценка на по-нататъшните нужди по отношение на 
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защитата на жертвите и техните семейства, като взема предвид и алтернативните 
форми на семейство. 
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