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Pisna izjava o boju proti trgovini z otroki in otroški prostituciji na notranjih mejah med 

starimi in novimi državami članicami EU  

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega Poslovnika, 

A. ker je otroška prostitucija na območju tromeje med Češko, Nemčijo in Avstrijo vedno 

bolj razširjena, starostna meja pri otroški prostituciji pa se vse bolj niža, saj so med 

prizadetimi tudi že dojenčki, 

 

B. ker predstavlja virtualna spolnost prek interneta nov trg v razmahu, z njegovim 

razvojem pa se širi in krepi tudi trgovina z otroki, saj nove tehnologije omogočajo 

lažje spolno izkoriščanje otrok,  

 

C. izraža skrb, ker korupcija znotraj posamičnih organov in nezadostno izvajanje 

veljavnih zakonov otežujeta uspešno sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi in 

lokalnimi organi , žrtvami in lokalnimi nevladnimi organizacijami;  

 

1. poziva Evropsko komisijo in Svet, da zagotovita ustrezne človeške in finančne vire za 

načrtovano strategijo Komisije o spodbujanju in varovanju pravic otrok, z namenom, 

da se prepreči spolno izkoriščanje otrok, zagotovi zlorabljenim otrokom psihosocialno 

pomoč ter da se še odločneje ukrepa prodi pedofilskim krogom, zlasti v okviru 

interneta. 

 

2. poziva Evropsko komisijo, Svet, države članice in države pristopnice, da uvedejo že 

dogovorjen telefon za otroke v stiski z enostavno trimestno številko, ki bo enaka v 

vseh državah članicah. 

 

3. poziva Evropsko komisijo, Svet in države članice, naj pri preprečevanju otroške 

prostitucije okrepijo sodelovanje med evropskimi institucijami, nacionalnimi organi 

in Europolom.  

 

4. poziva Evropsko komisijo, Svet in države članice, naj učinkovito in trajno ukrepata 

proti korupciji znotraj organov. 

5. naroči predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in 

Evropski komisiji.  


