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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa państwa członkowskie, by odpowiednio wspierały ofiary i ich rodziny oraz by 
dokładnie informowały Komisję o podjętych w tym celu środkach, zwłaszcza jeśli chodzi 
o wsparcie językowe, dostarczane informacje prawne i przyznawanie specjalnych 
dokumentów pobytowych; 

2. wzywa państwa członkowskie do składania dokładnych sprawozdań na temat stanu 
współpracy transgranicznej, zwłaszcza jeżeli prawo lub praktyka przewiduje współpracę z 
organizacjami pozarządowymi; 

3. wzywa EUROPOL do utworzenia specjalnej jednostki ds. pornografii i prostytucji 
dziecięcej, w skład której wejdą eksperci przeszkoleni w zakresie zagadnień dotyczących 
płci;

4. wzywa państwa członkowskie do informowania o przeznaczeniu dóbr przechwyconych w 
kontekście udowodnionych przypadków dziecięcej prostytucji lub pornografii; 

5. wzywa państwa członkowskie, by dokonały przeglądu swoich przepisów proceduralnych 
dotyczących jurysdykcji i eksterytorialności w celu zagwarantowania, że sprawcy nie 
unikną oskarżenia; zachęca właściwe organy do wymiany informacji;

6. wzywa państwa członkowskie do informowania o przebiegu dialogu z zainteresowanymi 
stronami, mającego na celu zamknięcie nielegalnych stron internetowych; wzywa 
Komisję do intensyfikacji rozmów z organami krajowymi i z zainteresowanymi stronami 
w celu opracowania zintegrowanej strategii zamykania tychże stron internetowych;

7. wzywa Komisję, by we współpracy z państwami członkowskimi i z właściwymi organami 
międzynarodowymi uzupełniła sprawozdanie, przedstawiając (regularnie aktualizowane) 
badanie wykorzystujące dane przedstawione w rozbiciu na płeć, a skupiające się w 
szczególności na: 
- pochodzeniu ofiar,
- środowisku społecznym i rodzinnym,
- możliwych powiązaniach z międzynarodowym handlem ludźmi,
- roli rodziny w przypadkach prostytucji lub pornografii dziecięcej,
- przypadkach, w których występuje więcej ofiar;

8. wzywa Komisję, by oceniła dalsze potrzeby z punktu widzenia ochrony ofiar i ich rodzin, 
z uwzględnieniem alternatywnych form rodziny.
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