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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá členské státy, aby poskytovaly přiměřenou podporu obětem a jejich rodinám a aby 
přesně informovaly Komisi o opatřeních, která v tomto smyslu podnikly, zejména 
v oblasti jazykové podpory, poskytování právních informací a udělování zvláštních 
povolení k pobytu; 

2. vyzývá členské státy, aby vypracovaly přesnou zprávu o stavu přeshraniční spolupráce, 
a to zejména pokud právní předpisy předpokládají spolupráci s nevládními organizacemi 
nebo pokud se tato spolupráce plánuje v praxi; 

3. vyzývá Evropský policejní úřad, aby zřídil zvláštní jednotku pro boj proti dětské 
pornografii a dětské prostituci, kterou budou tvořit odborníci vyškolení ve specifických 
otázkách rovnosti žen a mužů;

4. vyzývá členské státy, aby informovaly o tom, jak se nakládá s majetkem zabaveným 
v souvislosti s prokázanými případy dětské prostituce a dětské pornografie; 

5. vyzývá členské státy, aby přezkoumaly svá procesní ustanovení týkající se soudní 
příslušnosti a otázku exteritoriality a zajistily, aby pachatelé neunikali stíhání; vyzývá 
příslušné orgány, aby si vyměňovaly informace;

6. vyzývá členské státy, aby informovaly o současném stavu jednání s zúčastněnými 
subjekty za účelem uzavření nelegálních webových stránek; vyzývá Komisi, aby 
zintenzívnila jednání s vnitrostátními orgány a zúčastněnými subjekty za účelem 
vytvoření ucelené strategie usilující o uzavření takových webových stránek;

7. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy a příslušnými mezinárodními orgány 
doplnila uvedenou zprávu pravidelně aktualizovanou studií obsahující údaje členěné podle 
pohlaví, jež se zejména zaměří na:  
– původ obětí;
– společenské a rodinné prostředí;
– možné spojení s mezinárodním nelegálním obchodem;
– úlohu rodiny v případech prostituce a dětské pornografie;
– případy s četnými oběťmi;

8. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila další potřebná opatření v oblasti ochrany obětí a jejich 
rodin s přihlédnutím k alternativním podobám rodiny.
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