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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina valstybes nares teikti tinkamą paramą aukoms ir jų šeimoms, taip pat tiksliai 
informuoti Komisiją, kokių priemonių buvo imtasi šiuo tikslu, ypač dėl kalbinės 
pagalbos, teikiamos teisinės informacijos ir suteiktų specialių leidimų gyventi; 

2. ragina valstybes nares teikti tikslias tarptautinio bendradarbiavimo būklės ataskaitas, ypač 
jei pagal įstatymus arba praktiškai numatytas bendradarbiavimas su NVO; 

3. ragina Europolą įsteigti specialų padalinį vaikų pornografijos ir vaikų prostitucijos 
klausimams spręsti, kurį sudarytų ekspertai, apmokyti spręsti su lytimi susijusias 
problemas;

4. ragina valstybes nares informuoti apie tai, kaip panaudotas turtas, konfiskuotas dėl 
įrodytos vaikų prostitucijos arba vaikų pornografijos; 

5. ragina valstybes nares persvarstyti savo procedūrines nuostatas, susijusias su jurisdikcija 
ir eksteritorialumu, kad būtų užtikrinama, jog kaltininkai neišvengtų bausmės; ragina 
kompetentingas institucijas keistis informacija;

6. ragina valstybes nares informuoti apie esamą dialogo su suinteresuotosiomis šalimis 
padėtį siekiant uždaryti neteisėtas tinklavietes; ragina Komisiją sustiprinti derybas su 
nacionalinėmis valdžios institucijomis ir suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų parengtą 
integruota strategija siekiant uždaryti minėtąsias tinklavietes;

7. ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis 
tarptautinėmis įstaigomis parengti ataskaitą, paremtą (nuolat atnaujinamais) tyrimais, 
naudojant pagal lytį atskirtus duomenis, ypatingą dėmesį skiriant: 
– aukų kilmei,
– socialinei ir šeiminei aplinkai,
– galimam ryšiui su tarptautine prekyba žmonėmis,
– šeimos vaidmeniui prostitucijos arba vaikų pornografijos atvejais,
– atvejams, susijusiems su daugiau aukų;

8. ragina Komisiją įvertinti tolesnius poreikius, susijusius su aukų ir jų šeimų apsauga, 
atsižvelgiant į alternatyvių formų šeimas.
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