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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη στα θύματα και τις 
οικογένειές τους και να ενημερώνουν λεπτομερώς την Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί στο θέμα αυτό, ιδίως όσον αφορά τη γλωσσική υποστήριξη, τις παρασχεθείσες 
νομικές πληροφορίες και τις ειδικές άδειες παραμονής που έχουν εκδώσει·

2. καλεί τα κράτη μέλη να αναφέρουν λεπτομερώς τις εξελίξεις ως προς την κατάσταση της 
διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως εάν προβλέπεται συνεργασία με ΜΚΟ είτε από το 
νόμο είτε στην πράξη·

3. καλεί την ΕURΟΡΟL να συστήσει ειδική μονάδα που θα ασχολείται με την παιδική 
πορνογραφία και την παιδική πορνεία και θα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες με ειδική 
κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το κάθε φύλο·

4. καλεί τα κράτη μέλη να κοινοποιούν τον προορισμό των περιουσιακών στοιχείων που 
κατάσχονται στο πλαίσιο αποδεδειγμένης υπόθεσης παιδικής πορνείας ή παιδικής 
πορνογραφίας·

5. καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις διαδικαστικές διαδικασίες τους σχετικά με 
θέματα δικαιοδοσίας και ·εξωεδαφικότητας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δράστες 
δεν θα αποφεύγουν τη δίωξη· καλεί τις αρμόδιες αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες·

6. καλεί τα κράτη μέλη να κοινοποιούν τις εξελίξεις ως προς το διάλογο με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να σταματήσει η λειτουργία παράνομων 
διαδικτυακών θέσεων· καλεί την Επιτροπή να εντατικοποιήσει τις συνομιλίες με τις 
εθνικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, προκειμένου να χαραχθεί 
ολοκληρωμένη στρατηγική που θα στοχεύει στην παύση λειτουργίας των διαδικτυακών 
αυτών θέσεων·

7. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα αρμόδια διεθνή όργανα, να 
συμπληρώνει την έκθεση στοιχείων με μελέτη (που θα επικαιροποιείται τακτικά) 
χρησιμοποιώντας δεδομένα αναλυμένα κατά φύλο, με επίκεντρο κυρίως:
- την προέλευση των θυμάτων·

- το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον·
- τις πιθανές διασυνδέσεις με τη διεθνή εμπορία ανθρώπων·

- τον ρόλο της οικογένειας στις υποθέσεις πορνείας ή παιδικής πορνογραφίας·
- τις περιπτώσεις περισσοτέρων του ενός θυμάτων

8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις τυχόν περαιτέρω ανάγκες όσον αφορά την προστασία 
των θυμάτων και των οικογενειών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές μορφές 
οικογένειας.
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