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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak megfelelő támogatást az áldozatoknak és 
családjuknak, valamint tájékoztassák a Bizottságot, hogy milyen intézkedésekre került sor 
e tekintetben, különösen a nyelvi támogatás, a jogi tájékoztatás és a különleges 
tartózkodási engedélyek kiadása vonatkozásában; 

2. felhívja a tagállamokat, hogy pontosan tegyenek jelentést a határokon átnyúló 
együttműködés helyzetéről, különösen arról, hogy a nem kormányzati szervezetekkel 
történő együttműködésről rendelkezik-e jogszabály, illetve megvalósul-e a gyakorlatban; 

3. felhívja az EUROPOL-t, hogy hozzon létre a gyermekpornográfiával és 
gyermekprostitúcióval foglalkozó különleges egységet, melynek szakértői képzettek a 
nemek közötti különbségekből adódó sajátos problémák terén;

4. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, hogy hova kerülnek 
gyermekprostitúció vagy gyermekpornográfia bizonyított esetével összefüggésben 
lefoglalt javak; 

5. felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják felül az eljárásra vonatkozó rendelkezéseket az 
igazságszolgáltatás és a területenkívüliség problémája tekintetében, annak érdekében, 
hogy az elkövetők ne menekülhessenek el az eljárás elől; felkéri az illetékes hatóságokat, 
hogy folytassanak konzultációt;

6. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást az érdekelt felekkel a jogellenesen 
működő honlapok megszüntetése érdekében folytatott párbeszéd jelenlegi állásáról; 
felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a nemzeti hatóságokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott párbeszédet annak érdekében, hogy kidolgozzák az ilyen internetes oldalak 
megszüntetésére irányuló integrált stratégiát;

7. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és az illetékes nemzetközi testületekkel 
együttműködésben egészítse ki a jelentést egy olyan (rendszeresen frissített) 
tanulmánnyal, mely nemek szerint megkülönböztetett adatokat tartalmaz, kiváltképpen a 
következőkre összpontosítva: 
– az áldozatok származása;
– szociális és családi körülmények;
– lehetséges kapcsolatok a nemzetközi emberkereskedelemmel;
– a család szerepe a prostitúció és gyermekpornográfia eseteiben;
– több áldozatot is érintő esetek;

8. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje az áldozatok és családjuk védelme terén felmerülő 
további szükségleteket, számításba véve az alternatív családformákat.
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