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Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci 

2013/2103(INI) 

Projekt rezolucji (art. 157 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A7-0071/2014 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystywania seksualnego i 

prostytucji oraz ich wpływu na równouprawnienie płci 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 

kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu 

oraz ochrony ofiar, zastępującą decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW
1
, 

A. mając na uwadze, Ŝe w Europie przyjęto róŜne podejścia wobec prostytucji – od 

uznania dobrowolnej prostytucji za pracę i wprowadzenie praw pracowniczych dla osób 

świadczących usługi seksualne, po kryminalizację szerokiego zakresu praktyk 

związanych z prostytucją, 

B. mając na uwadze, Ŝe w niektórych państwach członkowskich dobrowolna prostytucja 

jest legalna i uznana za samozatrudnienie, i w konsekwencji podlega opodatkowaniu i 

składkom na ubezpieczenie społeczne, 

C. mając na uwadze, Ŝe przymusowa prostytucja i wykorzystywanie seksualne stanowią 

naruszenie godności ludzkiej, a zatem są sprzeczne z zasadami Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, 

1. zauwaŜa, Ŝe odpowiedzialność za rozwiązanie kwestii prostytucji dorosłych 

wynikającej z ich własnej decyzji leŜy w gestii państw członkowskich; 

2. wzywa państwa członkowskie to rozróŜnienia przymusowej prostytucji, która jest 

                                                 
1 Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1. 
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przestępstwem związanym z handlem ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym i 

skrajnym ubóstwem, w sytuacji, gdy sutenerzy i „kochankowie” wykorzystują naraŜone 

dziewczęta i kobiety, od dobrowolnej prostytucji wynikającej z osobistej decyzji; 

3. podkreśla fakt, Ŝe dziecięca prostytucja nigdy nie jest dobrowolna, poniewaŜ dzieci nie 

są w stanie „zgodzić się” na prostytucję; wzywa państwa członkowskie do jak 

najbardziej zdecydowanego zwalczania prostytucji dziecięcej (dotyczącej osób poniŜej 

18 roku Ŝycia); 

4. wzywa państwa członkowskie do pracy z organizacjami działającymi w terenie i 

wdraŜającymi strategie na rzecz wspierania oraz nakłaniania do wycofania się z 

prostytucji; praca ta moŜe obejmować w stosownych przypadkach, finansowanie, 

zapewnienie bezpiecznego miejsca zamieszkania i opracowanie programów 

edukacyjnych, w celu świadczenia nowatorskich usług społecznych zarówno osobom 

świadczącym usługi seksualne, jak i ofiarom handlu ludźmi lub wykorzystywania 

seksualnego, w tym osobom migrującym i nieposiadającym odpowiednich 

dokumentów, a takŜe w celu wdroŜenia strategii politycznych poprzez holistyczne 

podejście oraz róŜne słuŜby policyjne, imigracyjne, edukacyjne i słuŜbę zdrowia, 

słuŜących ochronie osób świadczących usługi seksualne i niesieniu naraŜonym 

kobietom i niepełnoletnim pomocy w wyjściu z prostytucji, przy jednoczesnym 

zadbaniu o to, by takie programy posiadały podstawę prawną i niezbędne środki 

finansowe do osiągnięcia tego celu; podkreśla potrzebę doradztwa psychologicznego i 

konieczność reintegracji społecznej ofiar wykorzystywania seksualnego; zaznacza, Ŝe 

proces ten wymaga czasu i stworzenia planu Ŝyciowego stanowiącego wiarygodną i 

praktyczną alternatywę dla osób, które chciałyby wyjść z prostytucji; 

5. wzywa państwa członkowskie do jak najszybszej transpozycji do prawa krajowego 

dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego 

procederu oraz ochrony ofiar; 

6. wzywa państwa członkowskie do opracowania i wdroŜenia polityki dotyczącej 

zwalczania handlu ludźmi, w tym handlu w celu wykorzystywania seksualnego, oraz do 

zapewnienia wsparcia i włączenia w proces podejmowania decyzji i współpracę 

wszystkich zainteresowanych stron, takich jak organizacje pozarządowe – w tym 

organizacje prowadzone przez osoby świadczące usługi seksualne –policja i inne 

organy ścigania, a takŜe słuŜby społeczne i medyczne; 

7. podkreśla, Ŝe przymusowa prostytucja i handel ludźmi to problemy transgraniczne, 

których Ŝadne państwo członkowskie nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie; apeluje 

do państw członkowskich, by ściśle ze sobą współpracowały w celu zwalczania 

przymusowej prostytucji, handlu ludźmi i zorganizowanej przestępczości; 

8. podkreśla, Ŝe potrzeba więcej analiz oraz dowodów statystycznych, aby ocenić, który 

model jest najbardziej skuteczny w walce z handlem kobietami i dziewczętami w celu 

wykorzystywania seksualnego; 

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 

i Komisji. 
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