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Amendamentul 1 
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández 
în numele Grupului Verts/ALE 

Marina Yannakoudakis 
în numele Grupului ECR 

Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford 
în numele Grupului ALDE 

Emine Bozkurt 
 

Raport A7-0071/2014 
Mary Honeyball 
Exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen 
2013/2103(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 157 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A7-0071/2014 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la exploatarea sexuală și prostituția - 
impactul acestora asupra egalității de gen 

Parlamentul European, 

– având în vedere Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 

aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea 
victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a 

Consiliului
1
, 

A. întrucât în Europa au fost adoptate diferite abordări în ceea ce privește prostituția, de la 
acceptarea prostituției voluntare ca muncă și introducerea de drepturi de muncă pentru 
lucrătorii sexuali, până la incriminarea unei game largi de practici legate de prostituție; 

B. întrucât în unele state membre prostituția voluntară este legală și recunoscută ca o formă 
de activitate independentă și, prin urmare, este supusă contribuțiilor fiscale și de 
securitate socială; 

C. întrucât că prostituția forțată și exploatarea sexuală constituie încălcări ale demnității 
umane și sunt așadar contrare principiilor Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii 

Europene, 

1. ia act de faptul că responsabilitatea pentru abordarea prostituției în rândul adulților, ca 

rezultat al unei decizii personale este de competența statelor membre; 

2. invită statele membre să facă diferența între prostituție forțată - care este o infracțiune 
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legată de traficul de ființe, exploatarea sexuală și sărăcia severă, în cazul în care ,,peștii” 
și proxeneții exploatează fetele și femeile vulnerabile – iar prostituția, care este 
voluntară, este rezultatul unei decizii individuale; 

3. subliniază că prostituția copiilor nu poate fi niciodată voluntară, copiii neavând 
capacitatea de „a-și da consimțământul” pentru practicarea prostituției; îndeamnă statele 

membre să combată cât se poate de energic prostituția copiilor (ce implică persoane sub 
vârsta de 18 ani); 

4. solicită insistent statelor membre să finanțeze organizațiile care lucrează pe teren, 
oferindu-le sprijin și strategii de ieșire (care ar putea include, dacă e cazul, fonduri, case 
sigure și crearea de programe educaționale), să ofere servicii sociale inovatoare pentru 

victimele exploatării sexuale și ale traficului de ființe umane, inclusiv pentru femeile 
migrante și fără acte, și să implementeze politici (folosind o abordare holistă și prin 

intermediul diferitelor servicii din domeniul poliției, imigrării, sănătății și educației) 
care să protejeze lucrătorii sexuali și să ajute femeile și minorii vulnerabili să iasă din 
mediul prostituției, asigurându-se că aceste programe au un temei legal și dispun de 

finanțarea necesară pentru a atinge acest obiectiv; subliniază importanța consilierii 
psihologice și necesitatea reintegrării în societate a victimelor exploatării sexuale; 

subliniază faptul că acest proces are nevoie de timp și necesită elaborarea unui plan de 
viață care reprezintă o alternativă credibilă și viabilă pentru persoanele care doresc să 
părăsească prostituția; 

5. invită statele membre să transpună Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia în legislația națională 

cât mai curând posibil; 

6. solicită statelor membre să conceapă și să implementeze politici de combatere a 

traficului de ființe umane, inclusiv a traficului pentru exploatare sexuală și să se asigure 
că toate părțile interesate, cum ar fi ONG-urile (inclusiv organizațiile lucrătorilor 
sexuali), poliția și alte agenții de aplicare a legii, precum și serviciile sociale și medicale 

sunt sprijinite și implicate în procesele decizionale și că cooperează; 

7. subliniază faptul că atât prostituția forțată, cât și traficul de ființe umane sunt probleme 

transfrontaliere pe  care niciunul dintre statele membre nu sunt în măsură să rezolve 
singur;  invită statele membre să colaboreze îndeaproape, pentru a combate prostituția 

forțată, traficul de ființe umane și crima organizată; 

8. subliniază faptul că este nevoie de mai multe analize și dovezi statistice pentru a decide 

asupra celui mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete în scopul 
exploatării sexuale; 

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 

Or. en 
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