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NÁVRHY
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
-

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie1 a zejména článek 3, který stanovuje
právo na nedotknutelnost lidské osoby a zakazuje využívání lidského těla a jeho částí jako
zdroje zisku,

-

s ohledem na výroční zprávu ministerstva zahraničí USA „Trafficking in Persons Report
2005“2,

-

s ohledem na zprávu skotské vlády z roku 2004 „A Critical Examination into Responses
to Prostitution in Four Countries: Victoria - Australia, Ireland, the Netherlands and
Sweden“3,

-

s ohledem na studii univerzitního centra TransCrime z roku 2005 „National Legislation on
Prostitution and the Trafficking in Women and Children“4, kterou financoval Evropský
parlament,

-

s ohledem na zprávu ministerstva zahraničí USA z roku 2004 „The link between
prostitution and sex trafficking“5,

-

s ohledem na zprávu Mezinárodní organizace pro migraci z roku 2003 „Is Trafficking in
Human Beings Demand Driven? A Multi-Country Pilot Study“6,

-

s ohledem na zprávy organizací Amnesty International z roku 2004 a Anti-Slavery
International z roku 20047, Human Rights Watch z roku 20028 a L. Pomodorové z roku
20019,

-

s ohledem na zprávu skupiny Europe Law Enforcement organizace ECPAT „Trafficking
in Children for Sexual Purposes From Eastern Europe to Western Europe“10,

1
2
3

Úř. věst. C 364, 18. 2. 2000.
Ministerstvo zahraničí USA (2005), http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/
http://www.glasgow.gov.uk/en/YourCouncil/PolicyPlanning_Strategy/Corporate/Equalities/Women/Prostitution.htm

4

http://www.carlshamre.net/images/stories/study.pdf
5
Ministerstvo zahraničí USA (2004),
http://www.humantrafficking.org/countries/eap/united_states/news/2005_05/tip_factsheet_response.html,
6
Mezinárodní organizace pro migraci (2003),
http://www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/EN/mrs_15_2003.pdf
7

Zpráva organizací Amnesty International a Anti-Slavery International (2004) „Enhancing the Protection of the Rights of
Trafficked Persons: Amnesty International and Anti-Slavery International’s Recommendations to strengthen provisions of the
July 2004 draft European Convention against Trafficking in Human Beings
http://web.amnesty.org/library/index/engior610162004
8
Human Rights Watch (2002), „A Human Rights Approach to the Rehabilitation and Reintegration into Society of
Trafficked Victims“, příspěvek Widneyho Browna na konferenci „Human Rights Watch 21st Century Slavery - The Human
Rights Dimension to Trafficking in Human Beings“ konané v Římě ve dnech 15.–16. května
http://www.hrw.org/backgrounder/wrd/trafficked-victims.htm
9
Pomodoro, L. (2001), „Trafficking and sexual exploitation of women and children“, in P. Williams a D. Vlassis (redaktoři)
Combating transnational crime: Concepts, activities and responses, Frank Cass, Londýn.
10

ECPAT Europe Law Enforcement Group (2001),
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A. vzhledem k tomu, že Palermský protokol zdůrazňuje skutečnost, že zásadní součástí
definice obchodování s lidmi je jeho vykořisťovatelský účel spíše než pohyb z jednoho
místa na druhé;
B. vzhledem k tomu, že ve zprávě ministerstva zahraničí USA „Trafficking in Persons
Report 2005“ se uvádí, že z odhadovaného počtu 600 000 až 800 000 lidí, které se stanou
každoročně oběťmi obchodování, tvoří přibližně 80 % ženy a dívky,
C. vzhledem k tomu, že ve zprávě MOP za rok 20051 se odhaduje, že 98 % osob, se kterými
se obchoduje za účelem sexuálního vykořisťování, tvoří ženy a dívky,
D. vzhledem k tomu, že zpráva skotské vlády o prostituci, založená na srovnání politik
v oblasti prostituce ve Švédsku, Austrálii, Irsku a Nizozemsku, ukázala, že legalizace
prostituce vede k nárůstu organizované trestné činnosti, nárůstu sexuálního vykořisťování
dětí, k nárůstu násilí vůči ženám a ke značnému nárůstu v počtu žen a dívek ze zahraničí
nelegálně prodávaných do dané oblasti,
E. vzhledem k tomu, že ve studii centra TransCrime z roku 2005 se konstatuje, že je
odůvodněné domnívat se, že švédský právní předpis, podle kterého je trestné koupit tělo
jiné osoby za účelem sexuálního uspokojení, vede k poklesu obchodování s lidmi za
účelem sexuálního vykořisťování; vzhledem k tomu, že v této studii se rovněž uvádí, že
model „regulace“ (Nizozemsko, Německo a Rakousko) „produkuje“ více obětí, zatímco
model „zákazu“ „produkuje“ méně obětí (Švédsko),
F. vzhledem k tomu, že ve zprávě ministerstva zahraničí USA z roku 2004 se uvádí, že v
zemích, kde je prostituce legální nebo tolerovaná, roste poptávka po sexuálních otrocích a
že legalizace prostituce otevírá trh trestnému podnikání a vytváří útočiště pro zločince,
G. vzhledem k tomu, že různé organizace působící v oblasti lidských práva konstatovaly, že
na rozdíl od obchodování s drogami a zbraněmi je obchodování s lidmi jako takové
porušením lidských práv a nikoliv jen zločinem,
H. vzhledem k tomu, že sexuální průmysl je založen na stejném principu nabídky a poptávky
jako kterékoli jiné podnikání; vzhledem k tomu, že ve zprávě MOP z roku 2003 se uvádí,
že „rostoucí poptávka ze strany zákazníků je bezesporu jedním z faktorů přispívajících
k nucené práci v sexuálním průmyslu“,
I. vzhledem k tomu, že nizozemská Organizace pro práva dítěte odhaduje, že počet
nezletilých, kteří prostituují v Nizozemsku, vzrostl ze 4 000 v roce 1996 na 15 000 v roce
2001, včetně nejméně 5 000 nezletilých, kteří jsou ze zahraničí,
předává Radě následující doporučení:

http://www.ecpat.nl/ariadne/loader.php/nl/ecpat/Rapporten/trafficking1/Trafficking_1__Introduction.pdf/
1
Mezinárodní organizace práce (2005), „Globální aliance proti nucené práci
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTSLIST?var_language=EN
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a)

členské státy by měly řešit problém obchodování s lidmi z hlediska pohlaví a měly by
zohlednit skutečnost, že více než 80 % obětí jsou ženy a že tento podíl v případě
obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování vzrůstá až na 98 %,

b) vedle nutnosti zdůraznit, co je třeba učinit na pomoc obětem, je naléhavé, aby se členské
státy zaměřily také na volby, které mají muži využívající oběti,
c)

členské státy by měly uznat, že legalizace prostituce usnadňuje nákup sexuálních služeb,
a to i od obětí obchodování s lidmi,

d) během roku 2006 by Komise měla zahájit další posouzení volného vztahu mezi právními
předpisy v oblasti prostituce a obchodováním s lidmi za účelem sexuálního
vykořisťování, o kterém hovořil Komisař Franco Frattini dne 8. března 2006,
e)

členské státy by měly nadále studovat, jak různé zákony o prostituci ovlivňují
obchodování za účelem sexuálního vykořisťování a počet dětí v sexuálním průmyslu, a
výsledky by měly následně použít k uplatnění osvědčených postupů v boji proto
obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování,

f)

členské státy by měly přijmout rozhodná opatření proti všem případům nezletilých
zapojených do sexuálního průmyslu s ohledem na skutečnost, že za nezletilého se
považuje každá osoba mladší 18 let,

g) členské státy by měly uznat, že jak nelegální, tak legální sexuální služby s sebou nesou
značná zdravotní rizika, přičemž několik studií ukázalo, že 75–85 % prostituujících je
obětí násilí včetně znásilnění, a nese s sebou rovněž velký výskyt nechráněného
pohlavního styku, který vede k rizikům epidemie,
h) Komise by měla zahájit kampaň o zdravotních rizicích sexuální práce.
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