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Pozmeňujúci návrh  1 

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

Fernández 

v mene skupiny Verts/ALE 
Marina Yannakoudakis 

v mene skupiny ECR 
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford 

v mene skupiny ALDE 
Emine Bozkurt 

 
Správa A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť 
2013/2103(INI) 

Návrh uznesenia (článok 157 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A7-0071/2014 

Uznesenie Európskeho parlamentu o sexuálnom vykorisťovaní a prostitúcii a ich vplyve 

na rodovú rovnosť 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 
o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, 
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV1, 

A. keďže v rámci Európy boli v súvislosti s prostitúciou prijaté rozličné prístupy – od 
akceptovania dobrovoľnej prostitúcie ako zamestnania a udelenia pracovných práv 
osobám poskytujúcim sexuálne služby až po kriminalizáciu širokej škály praktík 
súvisiacich s prostitúciou; 

B. keďže v niektorých členských štátoch je dobrovoľná prostitúcia legálna a považuje sa za 
samostatne zárobkovú činnosť, ktorá podlieha daňovej povinnosti a povinnosti 
odvádzať príspevky na sociálne zabezpečenie; 

C. keďže nútená prostitúcia a sexuálne vykorisťovanie sú porušením ľudskej dôstojnosti, a 
preto sú v rozpore so zásadami Charty základných práv Európskej únie; 

1. poznamenáva, že za riešenie prostitúcie dospelých osôb, ktorá je dôsledkom 
individuálneho rozhodnutia, sú zodpovedné členské štáty; 

2. vyzýva členské štáty, aby rozlišovali medzi nútenou prostitúciou, ktorá je trestným 
činom spojeným s obchodovaním s ľuďmi, sexuálnym vykorisťovaním a extrémnou 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1. 
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chudobou, pri ktorej pasáci a kupliari zneužívajú bezbranné dievčatá a ženy, 
a dobrovoľnou prostitúciou, ktorá je dôsledkom individuálneho rozhodnutia; 

3. zdôrazňuje, že detská prostitúcia nemôže byť nikdy dobrovoľná, pretože deti nie sú 
spôsobilé „súhlasiť“ s prostitúciou; naliehavo vyzýva členské štáty, aby proti detskej 
prostitúcii, ktorá zahŕňa osoby do 18 rokov, čo najdôraznejšie bojovali; 

4. naliehavo vyzýva členské štáty, aby spolu s organizáciami pôsobiacimi v teréne 
uplatňovali stratégie podpory a pomoci pri zanechaní prostitúcie, ktoré môžu v prípade 
potreby zahŕňať finančnú podporu, poskytovanie bezpečného bývania a vytváranie 
programov vzdelávania, aby osobám poskytujúcim sexuálne služby, ako aj obetiam 
obchodovania s ľuďmi alebo sexuálneho vykorisťovania vrátane migrantov a osôb 
bez dokladov poskytovali inovatívne sociálne služby, a aby na základe holistického 
prístupu a prostredníctvom rôznych policajných, imigračných, zdravotníckych 
a vzdelávacích služieb zameraných na ochranu osôb poskytujúcich sexuálne služby 
a poskytovanie podpory zraniteľným ženám a neplnoletým osobám pri zanechávaní 
prostitúcie zaviedli príslušné politiky, pričom je potrebné zabezpečiť, aby takéto 
programy mali právny základ a finančné prostriedky potrebné na dosiahnutie tohto 
cieľa; zdôrazňuje význam psychologického poradenstva a potrebu opätovného 
začlenenia obetí sexuálneho vykorisťovania do spoločnosti; poukazuje na to, že ide 
dlhodobý proces a že je potrebné vypracovať životný plán, ktorý bude pre osoby, ktoré 
si želajú zanechať prostitúciu, dôveryhodnou a reálnou alternatívou; 

5. vyzýva členské štáty, aby smernicu 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a 
boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania čo najrýchlejšie transponovali do 
vnútroštátnych právnych predpisov; 

6. vyzýva členské štáty, aby navrhli a vykonali politiky v oblasti obchodovania s ľuďmi, 
vrátane obchodovania s ľuďmi v záujme sexuálneho vykorisťovania, a aby zabezpečili 
podporu všetkých príslušných strán, napríklad MVO – vrátane organizácií osôb 
poskytujúcich sexuálne služby – polície a ostatných orgánov presadzovania práva, ako 
aj sociálnych a zdravotníckych služieb, a ich zapojenie do rozhodovacích procesov, ako 
aj to, aby vzájomne spolupracovali; 

7. upozorňuje, že nútená prostitúcia a obchodovanie s ľuďmi sú cezhraničné problémy, 
ktoré žiaden členský štát nedokáže vyriešiť sám; vyzýva členské štáty, aby úzko 
spolupracovali v oblasti boja proti nútenej prostitúcii, obchodovania s ľuďmi a 
organizovaného zločinu; 

8. zdôrazňuje skutočnosť, že na posúdenie toho, ktorý model je najúčinnejší v boji proti 
obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely sexuálneho vykorisťovania, je 
potrebných viac analytických a štatistických dôkazov; 

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

Or. en 
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