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Pranešimas A7-0071/2014 
Mary Honeyball 
Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei 

2013/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 
teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A7-0071/2014 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2011/36/ES d÷l prekybos žmon÷mis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, 

pakeičiančią Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR
1
, 

A. kadangi reaguojant į prostituciją visoje Europoje buvo pasirinkti įvairūs požiūriai – nuo 

savanoriškos prostitucijos pripažinimo darbu ir darbo teisių taikymo sekso pramon÷s 

darbuotojams iki baudžiamosios atsakomyb÷s numatymo už įvairią praktiką, susijusią 

su prostitucija; 

B. kadangi kai kuriose valstyb÷se nar÷se savanoriška prostitucija yra legali ir pripažįstama 

kaip savarankiška veikla, tod÷l jai taikomi mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos; 

C. kadangi prievartin÷ prostitucija ir seksualinis išnaudojimas pažeidžia žmogaus orumą ir 

tod÷l prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai; 

1. atkreipia d÷mesį į tai, kad atsakomyb÷ už suaugusiųjų prostitucijos, pagrįstos asmeniniu 

sprendimu, problemos sprendimą atsako valstyb÷s nar÷s; 

2. ragina valstybes nares atskirti prievartinę prostituciją – kuri yra nusikalstama veika, 

susijusi su prekyba žmon÷mis, seksualiniu išnaudojimu ir dideliu skurdu, kai 

sąvadautojai ir suvedžiotojai sąvadavimo tikslais išnaudoja pažeidžiamas mergaites ir 

moteris – nuo prostitucijos, kuri yra savanoriška ir pagrįsta asmeniniu sprendimu; 

3. pabr÷žia, kad vaikų prostitucija niekada negali būti savanoriška, nes vaikai n÷ra 

veiksnūs sutikti užsiimti prostitucija; primygtinai ragina valstybes nares kuo aktyviau 
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kovoti su vaikų (asmenų iki 18 metų amžiaus) prostitucija; 

4. primygtinai ragina valstybes nares bendradarbiauti su organizacijomis, vietoje 

dirbančiomis pagalbos ir pasitraukimo iš prostitucijos strategijų klausimais – šis darbas, 

prireikus, gali apimti finansavimą, saugių namų suteikimą ir švietimo programų 

įgyvendinimą, teikti naujoviškas socialines paslaugas abiejų lyčių prostitucija 

užsiimantiems asmenims ir prekybos žmon÷mis arba seksualinio išnaudojimo aukoms, 

įskaitant migrantus ir dokumentų neturinčius asmenis, ir primygtinai ragina taikant 

holistinį požiūrį ir pasitelkiant įvairias policijos, imigracijos, sveikatos priežiūros ir 

švietimo tarnybas įgyvendinti politiką, kurios tikslas – apsaugoti prostitucija 

užsiimančius asmenis ir pad÷ti pažeidžiamoms moterims bei nepilnamečiams ištrūkti iš 

prostitucijos gniaužtų, ir užtikrinti, kad tokios programos tur÷tų teisinį pagrindą ir šiam 

tikslui įgyvendinti būtiną finansavimą; pabr÷žia, jog svarbu teikti psichologinę pagalbą 

seksualinio išnaudojimo aukoms ir būtina jas iš naujo integruoti į visuomenę; primena, 

kad šiam procesui reikia laiko ir kad gyvenimo projekto kūrimas yra patikima tvari 

alternatyva asmenims, siekiantiems ištrūkti iš prostitucijos gniaužtų; 

5. ragina valstybes nares kuo skubiau perkelti į nacionalinę teisę Direktyvą 2011/36/ES d÷l 

prekybos žmon÷mis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos; 

6. ragina valstybes nares parengti ir įgyvendinti kovos su prekyba žmon÷mis, įskaitant 

prekybą žmon÷mis seksualinio išnaudojimo tikslu, politiką, siekiant užtikrinti, kad visos 

susijusios šalys, pvz., NVO – įskaitant prostitucija užsiimančių žmonių vadovaujamas 

organizacijas –, policija ir kitos teis÷saugos institucijos bei socialinių ir medicinos 

paslaugų teik÷jai, būtų remiamos, įtrauktos į sprendimų pri÷mimo procesą ir 

bendradarbiautų; 

7. atkreipia d÷mesį į tai, kad prievartin÷ prostitucija ir prekyba žmon÷mis yra 

tarpvalstybin÷s problemos, kurių valstyb÷s nar÷s negali išspręsti atskirai; ragina 

valstybes nares artimai bendradarbiauti kovojant su prievartine prostitucija, prekyba 

žmon÷mis ir organizuotu nusikalstamumu; 

8. pabr÷žia, kad norint nuspręsti, kuris modelis yra veiksmingiausias kovojant su prekyba 

moterimis ir mergait÷mis seksualinio išnaudojimo tikslais, reikia išsamesn÷s analiz÷s ir 

daugiau statistinių įrodymų; 

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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