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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. aicina dalībvalstis sniegt piemērotu atbalstu upuriem un to ģimenēm un precīzu 
informāciju Komisijai par to, kādi pasākumi ir veikti šajā jomā, it īpaši attiecībā uz 
atbalstu valodu jomā, sniegto juridisko informāciju un īpašām piešķirtajām uzturēšanās 
atļaujām; 

2. aicina dalībvalstis sniegt precīzu ziņojumu par stāvokli pārrobežu sadarbības jomā, it īpaši 
tad, ja sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām ir paredzēta vai nu tiesību aktos, vai 
praksē; 

3. aicina Eiropolu izveidot īpašu vienību, kas risinātu bērnu pornogrāfijas un bērnu 
prostitūcijas jautājumus un kas sastāvētu no ekspertiem, kuri apmācīti ar dzimumu 
saistītos jautājumos; 

4. aicina dalībvalstis informēt par to, kur nonāk tā manta, kas atsavināta saistībā ar pierādītu 
bērnu prostitūcijas vai bērnu pornogrāfijas gadījumu; 

5. aicina dalībvalstis pārskatīt savus procesuālos noteikumus attiecībā uz jurisdikciju un 
eksteritorialitātes jautājumu, lai nodrošinātu, ka nozieguma izdarītājs tiek saukts pie 
atbildības;  aicina kompetentās iestādes dalīties informācijā;

6. aicina dalībvalstis informēt par pašreizējo stāvokli dialogā ar ieinteresētajām pusēm, lai 
slēgtu nelegālas tīmekļa vietnes; aicina Komisiju pastiprināt sarunas ar valstu iestādēm un 
ieinteresētajām pusēm, lai izveidotu integrētu stratēģiju, kuras mērķis ir slēgt šādas
tīmekļa vietnes;

7. aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm un attiecīgajām starptautiskajām organizācijām 
papildināt pētījuma ziņojumu (kurā regulāri jāatjaunina informācija), izmantojot pa 
dzimumiem dalītus datus, īpašu uzmanību tajā pievēršot šādiem jautājumiem: 
– upuru izcelsme;
– sociālā un ģimenes vide;
– iespējamā saistība ar starptautisko nelegālo tirdzniecību;
– ģimenes loma prostitūcijas vai bērnu pornogrāfijas gadījumā;
– gadījumi, kuros ir vairāki upuri;

8. aicina Komisiju izvērtēt turpmākās vajadzības attiecībā uz upura un tā ģimenes 
aizsardzību, ņemot vērā alternatīvus ģimenes veidus.
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