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19. 2. 2014 A7-0071/2 

Pozměňovací návrh  2 

Mary Honeyball a další 

 
Zpráva A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů 
2013/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. uznává, že prostituce a pohlavní 
vykořisťování jsou problematikou nanejvýš 
spjatou s otázkami rovnosti žen a mužů, 
útokem na lidskou důstojnost a porušením 
zásad v oblasti lidských práv, mimo jiné 
rovnosti žen a mužů, a proto jsou v rozporu 
se zásadami Listiny základních práv 
Evropské unie, včetně cíle a zásady 
rovnosti žen a mužů; 

1. uznává, že prostituce, nucená prostituce 
a pohlavní vykořisťování jsou 
problematikou nanejvýš spjatou s otázkami 
rovnosti žen a mužů, útokem na lidskou 
důstojnost a porušením zásad v oblasti 
lidských práv, mimo jiné rovnosti žen 
a mužů, a proto jsou v rozporu se zásadami 
Listiny základních práv Evropské unie, 
včetně cíle a zásady rovnosti žen a mužů;  

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0071/3 

Pozměňovací návrh  3 

Mary Honeyball a další 
 
Zpráva A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů 
2013/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že sexuální a reprodukční 
zdraví a práva všech žen musí být 
respektována, včetně práva ženy ke svému 
tělu a sexualitě, bez nucení, diskriminace 
a násilí; 

2. zdůrazňuje, že právo všech žen na 
ochranu zdraví musí být respektováno, 
včetně práva ženy rozhodovat o svém tělu 
a sexualitě, bez nucení, diskriminace 
a násilí; 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0071/4 

Pozměňovací návrh  4 

Mary Honeyball a další 
 
Zpráva A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů 
2013/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. uznává, že prostituce a nucená 
prostituce mají obecný dopad na násilí 
páchané na ženách, neboť z výzkumu 
v oblasti placeného sexu vyplývá, že muži, 
kteří za sex platí, mají na ženy 
depreciativní názor1; doporučuje tudíž 
příslušným vnitrostátním orgánům, aby byl 
zákaz nakupování sexuálních služeb 
doprovázen kampaní pro zvýšení 
informovanosti mezi muži; 

12. uznává, že prostituce a nucená 
prostituce mohou mít obecný dopad na 
násilí páchané na ženách, neboť z výzkumu 
v oblasti placeného sexu vyplývá, že muži, 
kteří za sex platí, mají na ženy 
depreciativní názor1; doporučuje tudíž 
příslušným vnitrostátním orgánům, aby byl 
zákaz nakupování sexuálních služeb 
doprovázen kampaní pro zvýšení 
informovanosti mezi muži; 
 

Or. en 

                                                 
1 Na této stránce lze nalézt několik studií na téma placeného sexu: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en. 
1 Na této stránce lze nalézt několik studií na téma placeného sexu: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en. 
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19. 2. 2014 A7-0071/5 

Pozměňovací návrh  5 

Mary Honeyball a další 
 
Zpráva A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů 
2013/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. domnívá se, že nejúčinnějším 

způsobem, jak bojovat proti obchodování 
se ženami a nezletilými dívkami za účelem 
pohlavního vykořisťování a zlepšit rovnost 
žen, je model uplatňovaný ve Švédsku, na 
Islandu a v Norsku (tzv. severský model), 
o kterém v současné době uvažuje několik 
evropských zemí, kdy trestným činem není 
poskytování sexuálních služeb ze strany 
osob, které se prostituují, ale jejich nákup; 

32. domnívá se, že jedním ze způsobů, jak 
bojovat proti obchodování se ženami 
a nezletilými dívkami za účelem 
pohlavního vykořisťování a zlepšit rovnost 
žen, je model uplatňovaný ve Švédsku, na 
Islandu a v Norsku (tzv. severský model), 
o kterém v současné době uvažuje několik 
evropských zemí, kdy trestným činem není 
poskytování sexuálních služeb ze strany 
osob, které se prostituují, ale jejich nákup; 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0071/6 

Pozměňovací návrh  6 

Mary Honeyball a další 
 
Zpráva A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů 
2013/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 33 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. zdůrazňuje, že prostituce je 
přeshraniční problém a že členské státy by 
tudíž měly převzít odpovědnost za boj proti 
nákupu sexuálních služeb mimo vlastní 
území tím, že přijmou opatření podobná 

těm, jaká byla přijata v Norsku, kdy 

občané mohou být stíháni za nákup 

sexuálních služeb v zahraničí; 

33. zdůrazňuje, že prostituce je 
přeshraniční problém a že členské státy by 
tudíž měly převzít odpovědnost za boj proti 
nákupu sexuálních služeb mimo vlastní 
území; 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0071/7 

Pozměňovací návrh  7 

Mary Honeyball a další 
 
Zpráva A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů 
2013/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. poukazuje na údaje, které potvrzují 
odrazující účinek severského modelu vůči 
obchodování s lidmi do Švédska, kde 
nedošlo k nárůstu prostituce ani 
obchodování s lidmi za účelem 
poskytování sexuálních služeb, 
a zdůrazňuje, že tento model podporuje 
stále více obyvatel, především mladí lidé, 
což dokládá, že legislativa dokázala změnit 
postoje; 

34. poukazuje na některé údaje, které 
potvrzují odrazující účinek severského 
modelu vůči obchodování s lidmi do 
Švédska, kde nedošlo k nárůstu prostituce 
ani obchodování s lidmi za účelem 
poskytování sexuálních služeb, 
a zdůrazňuje, že tento model podporuje 
stále více obyvatel, především mladí lidé, 
což dokládá, že legislativa dokázala změnit 
postoje; 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0071/8 

Pozměňovací návrh  8 

Mary Honeyball a další 
 
Zpráva A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů 
2013/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. poukazuje na závěry nedávné vládní 
zprávy ve Finsku, která vybízí k úplné 
kriminalizaci nákupu sexuálních služeb, 
neboť finský přístup kriminalizace 
zákazníků obětí obchodování s lidmi se 
ukázal v rámci boje proti obchodování 
s lidmi jako neúčinné opatření; 

35. bere na vědomí závěry nedávné vládní 
zprávy ve Finsku, která vybízí k úplné 
kriminalizaci nákupu sexuálních služeb, 
neboť finský přístup kriminalizace 
zákazníků obětí obchodování s lidmi se 
ukázal v rámci boje proti obchodování 
s lidmi jako neúčinné opatření; 

Or. en 
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19. 2. 2014 A7-0071/9 

Pozměňovací návrh  9 

Mary Honeyball a další 
 
Zpráva A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů 
2013/2103(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že prostituce je 
formou otroctví, která je neslučitelná 
s lidskou důstojností a základními lidskými 
právy; 

B. vzhledem k tomu, že prostituce 
a nucená prostituce jsou formami otroctví 
neslučitelnými s lidskou důstojností 
a základními lidskými právy; 

Or. en 

 
 


