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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge lämpligt stöd till offren och deras 
familjer och att informera kommissionen i detalj om vilka åtgärder som har vidtagits i det 
avseendet, framför allt vad gäller språkstöd, vilken rättslig information som ges och om 
särskilt uppehållstillstånd beviljas. 

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att noggrant rapportera om läget för 
samarbetet över gränserna, framför allt om samarbetet med icke-statliga organisationer är 
föreskrivet antingen genom lag eller enligt praxis. 

3. Europaparlamentet uppmanar Europol att upprätta en speciell enhet för barnpornografi 
och barnprostitution med experter som är utbildade i könsspecifika frågor.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att informera om vart pengarna som 
beslagtagits vid ett bevisat fall av barnprostitution eller barnpornografi tar vägen. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över sina föreskrifter i fråga om 
domstolsbehörighet och exterritorialprincipen för att garantera att förövarna inte 
undkommer åtal samt att bjuda in behöriga myndigheter att utbyta information.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att informera om hur långt man har 
kommit i dialogen med berörda aktörer för att stänga ner olagliga hemsidor. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att intensifiera samtalen med nationella myndigheter och 
berörda aktörer för att bygga upp en integrerad strategi för att stänga ned sådana hemsidor.

7. Parlamentet uppmanar kommissionen att, i samarbete med medlemsstaterna och relevanta 
internationella organ, komplettera betänkandet med en undersökning (som regelbundet 
ska uppdateras) som bygger på könsuppdelad statistik och framför allt fokuserar följande: 
– Offrens ursprung
– Den sociala omgivningen och familjemiljön
– Möjliga samband med internationell människohandel
– Familjens roll vid prostitution eller barnpornografi
– Fall med flera offer

8. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma vilka ytterligare åtgärder som krävs för 
att skydda offer och deras familjer med hänsyn till alternativa familjebildningar. 
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