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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăţi 
civile, justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. invită statele membre să ofere victimelor şi familiilor acestora sprijinul cuvenit şi să 
informeze cu exactitate Comisia asupra măsurilor luate în această privinţă, mai ales în 
ceea ce priveşte sprijinul lingvistic, asistenţa juridică şi permisele speciale de şedere 
acordate; 

2. invită statele membre să raporteze cât mai exact asupra situaţiei colaborării 
transfrontaliere, în special în cazul în care cooperarea cu ONG-urile este prevăzută fie de 
legislaţie, fie de practica în domeniu;  

3. invită EUROPOL să înfiinţeze o unitate specifică însărcinată cu combaterea pornografiei 
infantile şi a prostituţiei copiilor, alcătuită din experţi specializaţi pe probleme specifice 
legate de gen;

4. invită statele membre să furnizeze informaţii cu privire la destinaţia bunurilor confiscate 
în contextul unui caz dovedit de prostituţie a copiilor sau pornografie infantilă; 

5. invită statele membre să îşi revizuiască dispoziţiile procedurale cu privire la jurisdicţie şi 
chestiunea extrateritorialităţii pentru a se asigura că făptaşii nu se sustrag urmăririi penale; 
invită autorităţile competente să facă schimb de informaţii;

6. invită statele membre să furnizeze informaţii cu privire la situaţia actuală a dialogului cu 
părţile implicate pentru a interzice site-urile de internet ilegale; invită Comisia să 
intensifice discuţiile cu autorităţile naţionale şi părţile implicate pentru elaborarea unei 
strategii integrate care să vizeze închiderea site-urilor în cauză.

7. invită Comisia să completeze raportul printr-un studiu ( care să fie actualizat cu 
regularitate), în cooperare cu statele membre şi organizaţiile internaţionale competente, 
folosind informaţii diferenţiate pe sexe, acordând o atenţie deosebită următoarelor aspecte: 
- originii victimelor;
- mediului social şi familial;
- legăturilor posibile cu traficul internaţional;
- rolului familiei în cazuri de prostituţie şi pornografie infantilă;
- cazurilor de victime multiple;

8. invită Comisia să evalueze necesităţile viitoare în materie de protecţie a victimelor şi a 
familiilor acestora, luând în considerare formele alternative de familie.
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