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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de lidstaten om adequate ondersteuning te bieden aan de slachtoffers en hun 
familieleden, en om de Commissie in detail op de hoogte te houden van de daartoe 
genomen maatregelen, met name als het gaat om taalondersteuning, juridische informatie 
die wordt verstrekt en speciaal verleende verblijfsvergunningen; 

2. verzoekt de lidstaten om in detail verslag uit te brengen over de stand van zaken wat 
betreft grensoverschrijdende samenwerking en met name over de vraag of samenwerking 
met ngo’s wettelijk of in de praktijk voorzien is; 

3. verzoekt EUROPOL om een speciale eenheid belast met kinderpornografie en 
kinderprostitutie op te richten, samengesteld uit deskundigen met een opleiding op het 
gebied van genderspecifieke kwesties;

4. verzoekt de lidstaten informatie te verstrekken over de bestemming van vermogen dat in 
beslag is genomen bij een bewezen geval van kinderprostitutie of kinderpornografie; 

5. verzoekt de lidstaten hun regels van procesrecht in verband met de rechtsmacht en het 
vraagstuk van de extraterritoriale bevoegdheid te herzien, zodat gegarandeerd wordt dat 
de daders niet aan rechtsvervolging ontkomen; roept de bevoegde instanties op informatie 
uit te wisselen;

6. verzoekt de lidstaten informatie te verstrekken over de stand van zaken in de dialoog met 
belanghebbenden om illegale websites te sluiten; verzoekt de Commissie de besprekingen 
met nationale instanties en belanghebbenden te intensiveren, teneinde een geïntegreerde 
strategie voor het sluiten van dergelijke websites te ontwikkelen;

7. verzoekt de Commissie om, in samenwerking met de lidstaten en de bevoegde 
internationale organisaties, het verslag aan te vullen met een (geregeld bij te werken) 
onderzoek met naar sekse uitgesplitste gegevens, dat met name wordt toegespitst op: 
- de herkomst van de slachtoffers;
- de sociale en gezinsomgeving;
- de mogelijke verbanden met internationale mensenhandel;
- de rol van de familie bij prostitutie of kinderpornografie;
- gevallen met meerdere slachtoffers;

8. verzoekt de Commissie zich te buigen over verdere behoeften wat betreft de bescherming 
van slachtoffers en hun families, daarbij rekening houdend met alternatieve gezinsvormen.
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