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Amendement  1 

Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia 

Fernández 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Marina Yannakoudakis 

namens de ECR-Fractie 

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford 

namens de ALDE-Fractie 

Emine Bozkurt 

 

Verslag A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid 

2013/2103(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 157, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A7-0071/2014 

Resolutie van het Europees Parlement over seksuele uitbuiting en prostitutie en de 

gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid 

Het Europees Parlement, 

– gezien Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 

inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 

slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad
1
, 

A. overwegende dat in Europa verschillende benaderingen gevolgd worden als antwoord 

op de prostitutie variërend van het aanvaarden van vrijwillige prostitutie als arbeid en de 

invoering van arbeidsrechten voor sekswerkers tot het criminaliseren van een breed 

scala aan praktijken die met prostitutie geassocieerd worden; 

B. overwegende dat in sommige lidstaten vrijwillige prostitutie legaal is en als zelfstandige 

arbeid erkend wordt waarover dan ook belastingen en socialezekerheidspremies worden 

geheven; 

C. overwegende dat gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting schendingen van de 

menselijke waardigheid vormen en derhalve in strijd zijn met de beginselen van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; 

1. merkt op dat de aanpak van zelfgekozen prostitutie door volwassenen, tot de 

verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de lidstaten behoort; 

2. verzoekt de lidstaten om onderscheid te maken tussen gedwongen prostitutie – dat een 
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strafbaar feit is verbandhoudend met mensenhandel, seksuele uitbuiting en grote 

armoede, en "pooiers" en "loverboys" die kwetsbare meisjes en vrouwen uitbuiten – en 

prostitutie op vrijwillige basis die gebaseerd is op individuele keuze; 

3. onderstreept dat kinderprostitutie nooit vrijwillig kan zijn, aangezien kinderen niet in 

staat zijn "in te stemmen" met prostitutie; dringt er bij de lidstaten op aan 

kinderprostitutie (waarbij personen onder de 18 betrokken zijn) zo voortvarend 

mogelijk bestrijden; 

4. verzoekt de lidstaten samen te werken met organisaties die ter plaatse actief zijn met 

strategieën voor hulp en het verlaten van de prostitutie – samenwerking die in 

voorkomend geval kan bestaan uit het financieren of beschikbaar stellen van 

opvanghuizen en de totstandkoming van educatieve programma's – om innovatieve 

sociale diensten aan te bieden aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel of 

seksuele uitbuiting, met inbegrip van migranten en mensen zonder papieren, en – vanuit 

een holistisch perspectief en via de diverse politie- en immigratiediensten en 

gezondheids- en onderwijsinstellingen – beleid uit te voeren om sekswerkers 

bescherming en kwetsbare vrouwen en minderjarigen ondersteuning te bieden bij het 

verlaten van de prostitutie, en waarbij erop wordt toegezien dat deze programma's over 

een rechtsgrondslag en de vereiste financiering beschikken om dit doel te 

verwezenlijken; wijst op het belang van psychische nazorg en op de vereiste 

maatschappelijke re-integratie van slachtoffers van seksuele uitbuiting; wijst erop dat 

dit proces tijd kost en dat daartoe een levensplan opgesteld moet worden dat een 

geloofwaardig en haalbaar alternatief is voor degenen die de prostitutie wensen te 

verlaten; 

5. verzoekt de lidstaten Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van 

mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, zo spoedig mogelijk in 

nationale wetgeving om te zetten; 

6. verzoekt de lidstaten om beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat gericht is op het 

aanpakken van mensenhandel, met inbegrip van mensenhandel met het oog op seksuele 

uitbuiting, en erop toe te zien dat alle betrokken partijen, zoals ngo's – waaronder door 

sekswerkers geleide organisaties –, politie en andere wetshandhavingsinstanties, 

alsmede sociale en medische diensten, ondersteund en betrokken worden bij 

besluitvormingsprocessen, en met elkaar samenwerken; 

7. wijst erop dat zowel gedwongen prostitutie en mensenhandel grensoverschrijdende 

problemen zijn die geen enkele lidstaat zelfstandig kan oplossen; verzoekt de lidstaten 

nauw samen te werken bij de bestrijding van gedwongen prostitutie, mensenhandel en 

georganiseerde misdaad; 

8. benadrukt dat meer analyse en statistisch bewijs nodig zijn om te beoordelen welk 

model de meest effectieve manier is om de handel in vrouwen en meisjes met het oog 

op seksuele uitbuiting te bestrijden; 

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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Or. en 

 


