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ZiĦojums A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību 
2013/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 157. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A7-0071/2014 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par seksuālo izmantošanu un prostitūciju un tās ietekmi 

uz dzimumu līdztiesību 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīĜa Direktīvu 2011/36/ES 
par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru 
aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI1, 

A. tā kā Eiropā ir īstenotas dažādas pieejas attiecībā uz prostitūciju — no brīvprātīgas 
prostitūcijas atzīšanas par darbu un seksuālo pakalpojumu sniedzēju darba tiesību 
atzīšanas līdz nozieguma statusa noteikšanai dažādām ar prostitūciju saistītām 
darbībām; 

B. tā kā dažās dalībvalstīs brīvprātīga prostitūcija ir legāla un tiek atzīta par 
pašnodarbinātības veidu, par kuru attiecīgi tiek maksāti nodokĜi un veiktas sociālā 
nodrošinājuma iemaksas; 

C. tā kā piespiedu prostitūcija un seksuālā izmantošana ir cieĦas aizskaršana, un tāpēc tās 
ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas principiem, 

1. norāda, ka pieaugušo prostitūcija, kas balstīta uz personas izvēli, ir dalībvalstu 
kompetencē risināms jautājums; 

2. aicina dalībvalstis piespiedu prostitūciju, kas ir ar cilvēku tirdzniecību, seksuālo 
izmantošanu un ārkārtīgu nabadzību saistīts noziedzīgs nodarījums, ko veic suteneri vai 

                                                 
1 OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp. 
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„mīĜākie” (loverboys), izmantojot neaizsargātas meitenes un sievietes, nošėirt no 
brīvprātīgas prostitūcijas pēc personas izvēles; 

3. uzsver, ka bērnu prostitūcija nekad nav brīvprātīga, jo bērni nevar izlemt nodarboties ar 
prostitūciju; mudina dalībvalstis pēc iespējas enerăiskāk apkarot bērnu prostitūciju (kas 
skar personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem); 

4. mudina dalībvalstis sadarboties ar organizācijām, kas attiecīgajos apstākĜos piedāvā 
atbalstu un izejas stratēăijas, proti, veic darbu, kas attiecīgā gadījumā ietver 
finansēšanu, droša patvēruma sniegšanu un izglītības programmu izveidi, sniegt 
novatoriskus sociālos pakalpojumus seksuālo pakalpojumu sniedzējiem un cilvēku 
tirdzniecības vai seksuālās izmantošanas upuriem, tostarp migrantiem un personām bez 
personu apliecinošiem dokumentiem, un, izmantojot visaptverošu pieeju un dažādos 
policijas, imigrācijas, veselības aizsardzības un izglītības dienestus, īstenot politiku, 
kuras mērėis ir aizsargāt seksuālo pakalpojumu sniedzējus un palīdzēt neaizsargātām 
sievietēm un nepilngadīgām personām pārtraukt nodarboties ar prostitūciju, vienlaikus 
nodrošinot, ka šādām programmām ir juridisks pamats un šā mērėa sasniegšanai 
vajadzīgais finansējums; uzsver psiholoăisko konsultāciju nozīmi un nepieciešamību no 
jauna integrēt sabiedrībā seksuālās izmantošanas upurus; norāda, ka šim procesam ir 
nepieciešams laiks un ir jāsagatavo plāns dzīvei, kas personām, kas vēlas pārtraukt 
nodarboties ar prostitūciju, sniedz reālistisku un īstenojamu alternatīvu; 

5. aicina dalībvalstis pēc iespējas ātrāk valstu tiesību aktos transponēt Direktīvu 
2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību; 

6. aicina dalībvalstis izstrādāt un īstenot politiku cilvēku tirdzniecības, tostarp tādas 
cilvēku tirdzniecības, ko veic seksuālās izmantošanas nolūkā, un prostitūcijas 
apkarošanas jomā, nodrošināt atbalstu visiem attiecīgajiem dalībniekiem, piemēram, 
NVO, tostarp seksuālo pakalpojumu sniedzēju vadītām organizācijām, policijai un 
citām tiesībaizsardzības iestādēm un sociālajiem un medicīnas dienestiem, kā arī to 
iesaistīšanu lēmumu pieĦemšanas procesos un sadarbību; 

7. norāda, ka piespiedu prostitūcija un cilvēku tirdzniecība ir pārrobežu problēma, kuru 
neviena dalībvalsts nevar atrisināt saviem spēkiem; aicina dalībvalstis cieši sadarboties, 
lai apkarotu piespiedu prostitūciju, cilvēku tirdzniecību un organizēto noziedzību; 

8. uzsver, ka ir nepieciešama plašāka analīze un vairāk ar statistiku pamatotu pierādījumu, 
lai spriestu par to, kurš modelis ir efektīvākais cīĦā pret sieviešu un meiteĦu 
tirdzniecību seksuālai izmantošanai; 

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 

Or. en 

 
 


