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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. vyzýva členské štáty, aby obetiam a ich rodinám poskytli náležitú podporu a aby 
podrobne informovali Komisiu o tom, aké opatrenia v tejto súvislosti prijali, najmä pokiaľ 
ide o jazykovú podporu, poskytnuté právne informácie a udelené osobitné povolenia na 
pobyt; 

2. vyzýva členské štáty, aby podávali podrobné správy o stave cezhraničnej spolupráce, 
najmä ak spoluprácu s mimovládnymi organizáciami predpokladajú právne predpisy alebo 
prax; 

3. vyzýva EUROPOL, aby zriadil osobitný útvar, ktorý sa bude zaoberať detskou 
pornografiou a detskou prostitúciou a bude zložený z odborníkov vyškolených v rodovej 
problematike; 

4. vyzýva členské štáty, aby informovali o účele použitia majetku zhabaného v súvislosti s 
preukázaným prípadom detskej prostitúcie alebo detskej pornografie;   

5. vyzýva členské štáty, aby preskúmali svoje procesné ustanovenia týkajúce sa jurisdikcie a 
otázky exteritoriality s cieľom zabezpečiť, že páchatelia neuniknú trestnému stíhaniu; 
žiada príslušné úrady, aby si vymieňali informácie;

6. vyzýva členské štáty, aby informovali o aktuálnom stave dialógu so zainteresovanými 
stranami s cieľom zastaviť činnosť nelegálnych internetových stránok; žiada Komisiu, aby 
zintenzívnila rozhovory s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stranami, ktorých 
cieľom je vypracovať jednotnú stratégiu zameranú na zastavenie činnosti takýchto 
internetových stránok;

7. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi a príslušnými medzinárodnými 
orgánmi doplnila správu (pravidelne aktualizovanou) štúdiou využívajúcou údaje 
rozlíšené podľa rodu, ktorá by sa zameriavala najmä na: 
— pôvod obetí;
— spoločenské/sociálne a rodinné prostredie;
— možné prepojenia s nezákonným medzinárodným obchodovaním;
— úlohu rodiny v prípadoch prostitúcie alebo detskej pornografie;
— prípady viacnásobných obetí;

8. vyzýva Komisiu, aby posúdila ďalšie potreby, pokiaľ ide o ochranu obete a jej rodiny, 
pričom zohľadní alternatívne formy rodiny.
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