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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer medlemsstaterne til at give passende støtte til ofrene og deres familier og til at 
orientere Kommissionen om, hvilke foranstaltninger de har truffet i den henseende, navnlig 
hvad angår sproglig støtte, hvilke oplysninger af retlig karakter, som gives, samt hvilke 
særlige opholdstilladelser, der tildeles;

2. opfordrer medlemsstaterne til nøje at aflægge beretning om det grænseoverskridende 
samarbejde, navnlig samarbejdet med ngo'er er lovbestemt eller traditionelt;

3. opfordrer Europol til at oprette en særlig enhed for børnepornografi og børneprostitution, 
som består af eksperter, der er uddannet til at behandle kønsspecifikke spørgsmål;

4. opfordrer medlemsstaterne til at oplyse, hvad hensigten var med de beslaglagte midler i 
forbindelse med et bevist tilfælde af børneprostitution eller børnepornografi;

5. opfordrer medlemsstaterne til at revidere deres proceduremæssige bestemmelser om 
jurisdiktion og spørgsmålet om eksterritorialitet for at sikre, at gerningsmændene ikke 
undgår forfølgelse; henstiller til de kompetente myndigheder at udveksle oplysninger;

6. opfordrer medlemsstaterne til at redegøre for den aktuelle situation for dialogen med de 
berørte parter med henblik på at lukke ulovlige hjemmesider; opfordrer Kommissionen til at 
intensivere samarbejdet med de nationale myndigheder og de berørte parter med henblik på 
at opbygge en integreret strategi for at lukke sådanne hjemmesider;

7. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne og de relevante 
internationale organisationer at komplettere rapporten med en undersøgelse (som opdateres 
regelmæssigt), der er baseret på kønsopdelte data og navnlig omhandler:

- ofrenes oprindelse
- deres sociale og familiemæssige baggrund
- eventuelle forbindelser med international menneskehandel
- familiens rolle i forbindelse med prostitution eller børnpornografi
- sager med flere ofre;

8. opfordrer Kommissionen til at overveje, hvilke yderligere foranstaltninger der er nødvendige 
for at beskytte ofrene og deres familier ved også at tage hensyn til alternative familieformer.
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