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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

1. poziva države članice, da namenijo ustrezno podporo žrtvam in njihovim družinam ter da 
podrobno obvestijo Komisijo o ukrepih, ki so jih sprejele v zvezi s tem, zlasti glede 
jezikovne podpore, zagotovljenih pravnih informacij in dodeljenih posebnih dovoljenj za 
prebivanje; 

2. poziva države članice, da podrobno poročajo o stanju čezmejnega sodelovanja, zlasti, ali 
je v zakonu predvideno sodelovanje z nevladnimi organizacijami in ali takšno sodelovanje 
poteka v praksi; 

3. poziva Europol, da oblikuje posebno enoto, ki bo obravnavala otroško pornografijo in 
otroško prostitucijo in ki jo bodo sestavljali strokovnjaki, usposobljeni za obravnavo 
vprašanj, vezanih na spol;

4. poziva države članice, da sporočijo podatke o končnem cilju premoženja, zaseženega v 
okviru dokazanega primera otroške prostitucije ali otroške pornografije; 

5. poziva države članice, naj pregledajo svoje postopkovne določbe glede pristojnosti in 
vprašanja eksteritorialnosti, da bi zagotovile, da se storilci ne izognejo preganjanju; poziva 
pristojne organe k izmenjavi informacij;

6. poziva države članice, naj obvestijo o stanju dialoga med zainteresiranimi stranmi, da bi 
zaprli nezakonita spletišča; poziva Komisijo, da okrepi pogovore z nacionalnimi organi in 
zainteresiranimi stranmi z namenom, da izgradi celostno strategijo, usmerjeno v zaprtje 
takšnih spletišč;

7. poziva Komisijo, da v sodelovanju z državami članicami in ustreznimi mednarodnimi 
organi s študijo (ki se bo redno posodabljala) dopolni poročilo s pomočjo po spolu 
razčlenjenih podatkov, s poudarki zlasti na: 
– izvoru žrtev;
– socialnem in družinskem okolju;
– morebitnih povezavah z mednarodnim trgovanjem;
– vlogi družine v primerih prostitucije in otroške pornografije;
– primerih z več žrtvami;

8. poziva Komisijo, da oceni nadaljnje potrebe glede zaščite žrtev in njihovih družin ter ob 
tem upošteva različne oblike družine.
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