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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Exorta os Estados-Membros a concederem apoio adequado às vítimas e respectivas 
famílias e a informarem com exactidão a Comissão sobre as medidas tomadas para esse 
efeito, em particular no que respeita ao apoio linguístico, às informações jurídicas
prestadas e às autorizações especiais de residência concedidas;

2. Insta os Estados-Membros a relatarem com precisão a situação observada em matéria de 
cooperação transfronteiriça, referindo, em particular, se a cooperação com as ONG é 
prevista por lei ou na prática;

3. Solicita à EUROPOL que institua uma unidade específica incumbida das questões que se 
prendem com a pornografia e a prostituição infantis, unidade essa composta por peritos 
com formação especial em questões específicas de género; 

4. Exorta os Estados-Membros a fornecerem informações sobre o destino de bens
confiscados no contexto de casos comprovados de prostituição ou pornografia infantis;

5. Convida os Estados-Membros a reverem as suas disposições processuais em matéria de
jurisdição, bem como a questão da extraterritorialidade, a fim de assegurar que os autores 
de tais crimes não escapem à justiça; convida as autoridades competentes a promoverem o 
intercâmbio de informações;

6. Insta os Estados-Membros a prestarem informações sobre a situação do diálogo com as 
partes interessadas, visando encerrar sítios web ilegais; exorta a Comissão a intensificar as 
conversações com as autoridades nacionais e as partes interessadas, visando desenvolver
uma estratégia integrada, vocacionada para o encerramento de tais sítios web;

7. Insta a Comissão, em cooperação com os Estados-Membros e os organismos 
internacionais relevantes, a completar o relatório mediante um estudo (a ser actualizado 
com regularidade), utilizando dados discriminados por género, que incidam nos seguintes 
parâmetros:
- origem das vítimas;
- ambiente social e familiar;
- eventuais ligações com o tráfico internacional;
- papel da família em casos de prostituição ou pornografia infantis;
- casos de vítimas múltiplas;

8. Exorta a Comissão a avaliar outras necessidades em termos de protecção das vítimas e das
respectivas famílias, tendo em conta formas alternativas de estruturas familiares.
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